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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 36 Svar till Statens Fastighetsverk angående avyttring av staten 
tillhörig fast egendom - del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Vaxholms stad anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål föreligger behov av att förvärva 
föreslagen avyttring avseende del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken. 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09, överlämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som svar på inlämnad 
handling ”Begäran om yttrande - avyttring av staten tillhörig fast egendom”, daterad 2022-05-03. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsanteckning 
Anna-Lena Nordén (WP) anmäler protokollsanteckning i enlighet med nedanstående: 

”WP vill att om beslut tas i nästa steg att förvärva köp av Vaxön 1:1 så kallad Batteriparken, att 
kommunen förtydligar syftet med förvärvet att området skall vara benämnt parkmark i DP.” 

Ärendebeskrivning 
Statens fastighetsverk, SFV, har lämnat en skriftlig begäran om yttrande till kommunen: ”Begäran om 
yttrande – avyttring av staten tillhörig fast egendom”, Dnr 1019/2022, daterad den 3 maj 2022. I denna 
begäran uppges att SFV utreder huruvida del av myndighetens fastighet Vaxön 1:1, den så kallade 
Batteriparken, ska avyttras. SFV efterfrågar i detta sammanhang kommunens yttrande i saken och om 
Vaxholms stad anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål finns behov för kommunen att förvärva 
området.  

I detta skede utreder SFV eventuell avyttring. Om kommunen finner skäl utifrån 
samhällsbyggnadsändamål att förvärva området och lämnar meddelande om ett intresse för ett köp vill 
förvaltningen betona att det i sig inte innebär någon garanti för ett köp. I detta skede förväntas 
kommunen klargöra behov och intresse för ett köp. Förvaltningen utgår från att SFV efter sådant besked 
utför fortsatt utredning och därefter återkommer till kommunen med ett förtydligat innehåll av 
förutsättningarna av föreslaget köp, del av Vaxön 1:1, Batteriparken. Utöver klargörande av förvärvets 
innehåll, till exempel fastighetens skick, eventuella markföroreningar och dess anläggningars 
beskaffenhet utgår förvaltningen från att kommunen erhåller en oberoende fastighetsvärdering för 
nämnda fastighet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål föreligger behov av att 
förvärva föreslagen avyttring avseende del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken. 

Statens fastighetsverk önskar erhålla svar senast den 9 september. Då kommunstyrelsen sammanträde 
infaller den 8 september förordar förvaltningen omedelbar justering av kommunstyrelsens beslut i 
frågan. 

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

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande. 
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Handlingar 
Tjänsteutlåtande ”Svar till Statens fastighetsverk angående avyttring av staten tillhörig fast egendom - 
del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken” daterad 2022-08-09. 

Från Statens fastighetsverk ”Begäran om yttrande – avyttring av staten tillhörig fast egendom” med 
bilagor daterad 2022-05-03 med diarienummer 1019/2022.  

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Dalia Braimok, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars-Inge Littlewood Larsson, Stadsbyggnadsförvaltningen  

, Statens fastighetsverk, (tjänsteutlåtande samt beslut skickas), ange 
Dnr 1019/2022,  
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Svar till Statens Fastighetsverk angående avyttring av staten tillhörig 
fast egendom - del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Vaxholms stad anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål föreligger behov av att förvärva 
föreslagen avyttring avseende del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken. 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09, överlämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som svar på inlämnad 
handling ”Begäran om yttrande - avyttring av staten tillhörig fast egendom”, daterad 2022-05-03. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Statens fastighetsverk, SFV, har lämnat en skriftlig begäran om yttrande till kommunen: ”Begäran om 
yttrande – avyttring av staten tillhörig fast egendom”, Dnr 1019/2022, daterad den 3 maj 2022. I denna 
begäran uppges att SFV utreder huruvida del av myndighetens fastighet Vaxön 1:1, den så kallade 
Batteriparken, ska avyttras. SFV efterfrågar i detta sammanhang kommunens yttrande i saken och om 
Vaxholms stad anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål finns behov för kommunen att förvärva 
området.  

I detta skede utreder SFV eventuell avyttring. Om kommunen finner skäl utifrån 
samhällsbyggnadsändamål att förvärva området och lämnar meddelande om ett intresse för ett köp vill 
förvaltningen betona att det i sig inte innebär någon garanti för ett köp. I detta skede förväntas 
kommunen klargöra behov och intresse för ett köp. Förvaltningen utgår från att SFV efter sådant besked 
utför fortsatt utredning och därefter återkommer till kommunen med ett förtydligat innehåll av 
förutsättningarna av föreslaget köp, del av Vaxön 1:1, Batteriparken. Utöver klargörande av förvärvets 
innehåll, till exempel fastighetens skick, eventuella markföroreningar och dess anläggningars 
beskaffenhet utgår förvaltningen från att kommunen erhåller en oberoende fastighetsvärdering för 
nämnda fastighet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål föreligger behov av att 
förvärva föreslagen avyttring avseende del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Dalia Braimok 
Projektledare exploatering 
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Statens fastighetsverk önskar erhålla svar senast den 9 september. Då kommunstyrelsen sammanträde 
infaller den 8 september förordar förvaltningen omedelbar justering av kommunstyrelsens beslut i 
frågan. 

Bakgrund 
Området består idag uppskattningsvis av en yta på 7 360 kvm, delar av området medger tillträde för 
allmänheten. 

Området är bebyggt med ett hus av enklare sommarhuskaraktär utan vatten och avlopp samt tre äldre 
militära batterier. Området kallas även Kronudden, Norra batteriet och Batteriparken. På del av området 
finns ett arrende för skötsel av växtlighet. Kommunens tekniska enhet ombesörjer idag skötsel av 
växtlighet. Dock framgår inte vem som är arrendator av SFV:s underlag. 

Området är i gällande detaljplan DP 1, stadsplan fastställd 1926-01-22, utpekat som militärt område och 
ingår i riksintresse för kulturmiljövård. 

SVF uppger att området 1993 överfördes till myndigheten från Fortifikationsverket men att SFV inte har 
behov av fortsatt ägande av området och har heller ej funnit särskilda skäl som talar emot en avyttring. 

Ärendebeskrivning 
Statens fastighetsverk lämnade den 3 maj 2022 en skriftlig begäran om yttrande om avyttring av statens 
tillhörig fast egendom. I denna begäran uppger SFV att svar efterfrågas senast den 7 juni. Utifrån 
begränsad tid för politiskt ställningstagande begärde stadsbyggnadsförvaltningen uppskov varpå SFV 
återkom att kommunen senast 9 september ska lämna sitt svar till myndigheten. 

SFV upplyser i sin skriftliga begäran att SVF m.fl. fastighetsförvaltande myndigheter, enligt förordningen 
(1996: 1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, ska medverka till att statens långsiktiga planering 
av mark- och lokalbehov samordnas med kommunernas översiktsplanering. Om fråga om överlåtelse av 
fast egendom uppkommer utan att den framtida dispositionen är klarlagd, ska kommunens behov av 
egendomen utredas. SFV har därför skriftligen begärt besked från Vaxholms stad om behov finns av att 
förvärva området för samhällsbyggnadsändamål. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att SFV i sin inlämnade förfrågan inkluderat en bild- 
och kartbilaga för den berörda delen av fastigheten Vaxön 1:1 där byggnad, en av tre äldre militära 
batterier samt del av område framgår. 

Kommunens tekniska enhet underhåller området idag genom att klippa gräs samt buskage. Kommunens 
kostnader för underhåll av området uppgår till omkring 200 000 kronor per år. Tekniska enheten 
meddelar att underhållskostnader ämnar vara oförändrade vid ett eventuellt förvärv av området. 
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Då området idag till stor del nyttjas för det rörliga friluftslivet och används av allmänheten för 
promenader och rekreation utmed Vaxöns östra sidor finner stadsbyggnadsförvaltningen skäl för att 
säkerställa fortsatt allmän användningen av området. 

I närområdet genomförs ett stadsbyggnadsprojekt för Norrberget där bostäder, äldreomsorg och 
förskola uppförs och där en del av syftet med detaljplanen är att tillgängliggöra en strandpromenad. 
Utanför och intill planområdet för stadsbyggnadsprojektet för Norrberget ligger det ett bad, så kallat 
Norrbergsbadet, dit en gångbrygga går som ska undergå omfattande reparationer. 
Det pågår en utredning att sammanlänka strandpromenaden inom planområdet för Norrberget samt 
omhänderta och planera för en fortsatt strandpromenad på ett mer ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt vis. En del av strandpromenadens fortsättning leder till Batteriparken och område som 
omfattas av den del av Vaxön 1:1 som avyttringen avser. 

Avslutningsvis konstaterar stadsbyggnadsförvaltningen att området ingår i riksintresset för 
kulturmiljövården samt är ett viktigt område för det rörliga friluftslivet. Allmänheten nyttjar stora delar 
av området idag för rekreation och promenader mellan Vaxöns hamnområde, i syd-sydost, utmed dess 
östra sida mot nordost och vidare västerut, utmed Vaxön norra sida, mot Vaxholms Hembygdsgård. 
Området utgör en viktig länk inom kommunens framtagna planer för att tillskapa en sammanlänkande 
strandpromenad utmed vattnet och för att förbättra allmänhetens tillgång till vattnet på Vaxön. 

Sammanfattningsvis gör stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att området är kommunalt 
intressant för samhällsbyggnadsändamål varför förvaltningen förordar att kommunstyrelsens 
planeringsutskott förorda kommunstyrelsen besluta att behov för att förvärva del av Vaxön 1:1, så 
kallade Batteriparken, föreligger. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
I ”FN:s konvention, artikel 31 om barns rätt till lek, fritid och vila” står det följande. 
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 
konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och 
konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet. 

Föreslaget om att förvärva del av fastigheten Vaxön 1:1, så kallad Batteriparken, förväntas få effekter för 
barn vid ett eventuellt förvärv av området och därför ska en prövning av barnets bästa göras. Förslaget 
bedöms ge kommunen möjligheter att uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet i området vid ett 
eventuellt förvärv. 
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Jämställdhetsperspektivet 
Enligt Vaxholms stads Mål och budget 2022-2024 och vision ska jämställdhet, jämlikhet och 
barnperspektiv genomsyra all verksamhet. 
Vaxholms stad har under år 2020-2022 deltagit i ett av Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, projekt 
för jämställdhetsintegrering. Syftet med projektet var att Vaxholms stad genomför fortsättningsvis 
utvecklingsarbete i samtliga verksamheter för att integrera jämställdhet i styrning och ledning med 
målet om att kommunen ska erbjuda en jämställd service. 

Vi ett eventuellt förvärv av del av Vaxön 1:1, så kallad Batteriparken, bedöms förslaget bidra till att 
kommunens ska kunna erbjuda en mer jämställd service och erbjuda kommuninvånare att träffas på lika 
villkor. 

Måluppfyllelse 
I Mål och budget 2022-2024 anges Vaxholms stads hållbarhetsarbete och kommunstyrelsens mål som är 
kopplade till Agenda 2030, 17 globala mål som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. 

Vid en utredning om att förvärva del av fastigheten Vaxön 1:1 förväntas Vaxholms stad bidra till följande 
måluppfyllelse av Agenda 2030 enligt mål och budget 2022-2024. 
Agenda 2030 
3. God hälsa och välbefinnande – Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika 
livsvillkor. 
5. Jämställdhet – Vaxholms stad erbjuder en jämställd service. 
11. Hållbara städer och samhällen – Vaxholms stad har en god stadsmiljö. 

Finansiering 
Utifrån en ekonomisk aspekt saknar stadsbyggnadsförvaltningen en mer detaljerad informationsbild av 
byggnadsverkens skick, om det föreligger risk för markföroreningar i området och en 
fastighetsvärdering. Detta är dock inget som bedöms medföra en ekonomisk osäkerhet i nuläget. En 
utredning där kostnader ska undersökas ska tillsättas om kommunen ges tillfälle att förvärva aktuellt 
område. 

I detta skede bedöms således nuvarande beslut inte medföra kostnader utöver nedlagd arbetstid på 
stadsbyggnadsförvaltningen och som finansieras inom ekonomisk ram för året. 

Bedömning 
Det föreligger starka skäl och allmänna intressen för att utreda ett förvärv av området från SFV till 
kommunens ägo för framtida samhällsbyggnadsändamål. Vid ett eventuellt förvärv av området, del av 
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fastigheten Vaxön 1:1, kan kommunen planera för måluppfyllelse enligt Mål och budget 2022-2024, 
bidra till jämställdhetsperspektiv och att barnkonventionen efterlevs. 

Ett positivt beslut för ett förvärv av nämnda område innebär i detta skede att kommunen fortfarande 
har en framtida möjlighet att förvärva området. Om kommunen till Statens fastighetsverk uppger saknat 
intresse finns en föreliggande risk att området säljs till en privat aktör och att allmänhetens tillträde till 
område går förlorat. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande ”Svar till Statens fastighetsverk angående avyttring av staten tillhörig fast egendom - 
del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken” daterad 2022-08-09. 

Från Statens fastighetsverk ”Begäran om yttrande – avyttring av staten tillhörig fast egendom” med 
bilagor daterad 2022-05-03 med diarienummer 1019/2022.  

Kopia på beslutet till: 
 

För kännedom:  Dalia Braimok, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars-Inge Littlewood Larsson, Stadsbyggnadsförvaltningen  

, Statens fastighetsverk, (tjänsteutlåtande samt beslut skickas), ange 
Dnr 1019/2022,  
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Ny VA-taxa Vaxholms stad 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Anläggningstaxan höjs med 3 %,  
2. brukningstaxan höjs med 5 %,  
3. ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt förslag och 
4. ändringarna i Va-taxan ska börja gälla från den 1 januari 2023 eller vid den senare tidpunkt som 
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

Sammanfattning 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
Som VAhuvudman är Vaxholmsvatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar kostnaderna för att 
bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen.  
 
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet. 
Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-
utbyggnad som sker. På grund av höga VA-utbyggnadskostnader i kombination med få 
utbyggnadsprojekt bedöms det inte rimligt att nå full kostnadstäckning med anläggningstaxan i nuläget. 
Inför 2023 föreslås en principiell ökning av 3 %. 
 
Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen. 
Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga 
reinvesteringar samt räntekostnader. Även utbyggnad av reningsverkskapacitet till nytt reningsverk i 
Margretelund i Österåker finansieras av brukningstaxan. För att närma sig kostnadstäckning föreslås att 
brukningstaxan höjs med 5% till följd av ökande investeringar och projekt i förbättringsarbetet med den 
befintliga anläggningen samt de ökade kostnaderna till följd av världsläget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-08-16 
Hemställan från Roslagsvatten om förändrad VA-taxa i Vaxholms stad 
Styrelsemötesprotokoll Vaxholmsvatten AB 2022-06-14 
Tjänsteutlåtande Roslagsvatten 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-08-16 

Änr KS 2022/167.340 
2 av 2 

 
 
 

 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Terees von Stedingk, Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se 
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Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa  

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny VA-taxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Vaxholmsvatten ABs styrelse den 14 juni 
2022. 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att 
bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. Taxan föreslås även uppdateras på flera punkter 
för att följa lagkrav, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad tydlighet. 

Med vänliga hälsningar 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Vaxholmsvatten med förslag till ny VA-taxa  

Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
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Förslag till ändring av VA-taxan i Vaxholms 
kommun   
 

Vaxholmsvatten hemställer om  

1. att anläggningstaxan höjs med 3 %, 

2.  höja brukningstaxan med 5 %, 
 
3. att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt nedan förslag, och 
 
4.  att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den senare 

tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

 

 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VA-
huvudman är Vaxholmsvatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar kostnaderna för att bygga ut och 
underhålla den allmänna VA-anläggningen. 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet. 
Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. På grund av höga VA-utbyggnadskostnader i kombination med få utbyggnadsprojekt bedöms det 
inte rimligt att nå full kostnadstäckning med anläggningstaxan i nuläget. Inför 2023 föreslås en principiell 
ökning av 3 %.   

Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen. 
Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar 
samt räntekostnader. Även utbyggnad av reningsverkskapacitet till nytt reningsverk i Margretelund i 
Österåker finansieras av brukningstaxan. För att närma sig kostnadstäckning föreslås att brukningstaxan höjs 
med 5% till följd av ökande investeringar och projekt i förbättringsarbetet med den befintliga anläggningen 
samt de ökade kostnaderna till följd av världsläget. 
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Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis eller andra typer av samhälleliga behov 
som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan föreslås därför uppdateras på flera punkter för att följa 
lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad tydlighet. 

 
Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VA-
huvudman är Vaxholmsvatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar kostnaderna för att bygga ut den 
allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. 

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-
anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad 
som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna och driva den allmänna VA-
anläggningen.  

Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis och nya former av bebyggelse eller andra 
typer av samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan behöver därför uppdateras för att 
följa lagkraven.  

För att uppnå detta föreslås VA-taxan ändras enligt följande.    

Ingress 

Ingessen föreslås ändras för att förtydliga ansvar och VA-huvudmannaskap. Skrivningarna följer vad som är 
vanligast förekommande i branschen.  

Definitioner (§ 3) 

§ 3 omformuleras för att innehålla definitioner. Definition av lägenhet har lagts till, se vidare under motivering 
av ändring av 5.4. 

Anläggningsavgift (§ 5-11) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den 
allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, 
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.  

VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad 
och den nytta som föreligger då en fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är 
anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och 
tomtyteavgift där vissa parametrar är kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren 
varierar avgiftens storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten 
och/eller dagvatten ansluts.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan, 
vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 

Ny föreslagen avgift för 5.1 

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för va-taxans anläggningstaxa beräknas årligen på samtliga projekt 
som har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa projekts totala kostnader. Med ett 
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projekt menas i det här fallet den VA-utbyggnad som sker i genomförandet av en detaljplan. För att nå en 
korrekt kostnadstäckning bör även kostnader räknas med som är kopplade till projektet men som ligger 
utanför detaljplanens geografiska område, till exempel kostnader för att öka kapaciteten i det befintliga 
ledningsnätet, eller kostnader för att öka avloppsreningskapaciteten. Dessa kostnader ingår i projektens 
totala kostnader.  

Vaxholm är en kommun med höga va-utbyggnadskostnader i kombination med få VA-utbyggnadsprojekt. Det 
innebär att förändringar i vilka projekt som pågår eller i omfattningen av dessa får stor påverkan på 
möjligheten att nå kostnadstäckning med anläggningsavgiften. Även stora höjningar ger liten effekt på utfallet 
eftersom det är få abonnenter att fördela kostnaderna på. Täckningsgraden för projekt som startat eller 
startar inom ±3 år är innan justering av taxan 95 %. För att nå en kostnadstäckning om 100 % skulle taxan 
behöva höjas med 27 %. För de detaljplaner som har antagits senast och ännu inte anslutits, Kulan och 
Norrberget, har den beräknade anläggningsavgiften för dem redan ökat med >50% från tidpunkten för 
exploateringsavtalets tecknande fram till idag. Att nå full kostnadstäckning med anläggningstaxan bedöms 
inte rimligt i nuläget baserat på de få abonnenter som ska bära kostnaden. Inför 2023 föreslås därför en 
principiell ökning av 3 % med en prognos för 2024-2025 på 3+3% av samma skäl.   

I bilaga 1 är förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som ska ändras återfinns 
inom parentes och är (genomstrukna). 

I bilaga 2 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.   

Ändring av 5.4 

5.4 anger hur lägenhetsantalet bestäms. Paragrafen förtydligas och förenklas för att möjliggöra beräkning av 
ytor i byggnader med olika funktion. Ändringen innebär att beräkningen inte längre är beroende av 
fastighetsbegreppet utan istället kan göras baserat på byggnadernas utformning. Ändringen bygger på 
Svenskt Vattens förslag till standardtaxa P 96 men är anpassad till att kommunens va-taxa inte använder 
begreppet bostadsfastighet vid debitering. Ändringen bedöms inte utgöra en förändring från hur VA-
huvudmannen idag räknar anläggningsavgift utan innebär en förenkling av lydelsen för ökad transparens för 
den som läser taxan. Ändringen görs genom att införa en definition av lägenhet i §3, vilket tidigare saknats, 
samt en förenkling av 5.4.  

I bilaga 1 är tillägg utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 

Ny föreslagen avgift i 5.8. 

VA-taxans punkt 5.8 som segmenterar ut exploateringar som en särskild kundkategori är till sin formulering 
daterad och behöver justeras. Paragrafen har som syfte att säkerställa att avgifterna fördelas skäligt och 
rättvist (LAV § 31) samt att VA-kollektivet inte belastas med kostnader som inte är nödvändiga för att ordna 
och driva VA-anläggningen (LAV § 30). 

I bilaga 1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna. 

Ny föreslagen punkt, 5.9. 

En ny paragraf föreslås för fastigheter med många små lägenheter. I praxis1 har lägenhetsavgiften 
reducerats när lägenheterna har varit små till ytan i förhållande till en normal lägenhet i kombination 
med att det är frågan om många lägenheter på en och samma fastighet. Domstolen har ansett att 

                                                                 
1 MÖD 2017-12-15 mål nr M 10622-16 
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nyttan för de mindre lägenheterna har varit uttunnad på ett sätt som gör att full lägenhetsavgift inte ska 
utgå. Det har då rört sig om specialfall med för kommunen onormalt många små lägenheter på en och 
samma fastighet. Den bedömning Roslagsvatten har gjort för Vaxholm kommun är att denna regel bör 
tillämpas när det är frågan om lägenheter mindre än 33 m2 och att det finns fler än 60 lägenheter på 
samma fastighet. 

Ändring av 11.2  

11.2 anger att om fastighetsägaren begär att en ny servisledning (i normalfallet flytt av en 
förbindelsepunkt) ska utföras så kan huvudmannen välja att godkänna en sådan flytt och att 
fastighetsägaren ska betala kostnaden för detta med avdrag för ålder och skick. Med föreslagen 
ändring tas regeln om avdraget bort så att fastighetsägare får betala hela kostnaden för de önskade 
arbetena.  

Dagens lydelse innebär att en va-huvudman saknar möjlighet att gå med på att flytta en servisledning i 
de fall det finns en risk att VA-kollektivet får en kostnad för åtgärden. Fastighetsägare kan dock ha 
intressen av att flytta ledningen och ta kostnaden, vilket va-taxan idag omöjliggör vilket inte gynnar 
någon. Regeln är idag även otydlig då det är oklart vad som avses med avdraget och om en kostnad för 
förtida investering ska vägas in.  

Sammantaget är regeln oskälig för VA-kollektivet i stort och den fastighetsägare som begära flytt av 
denna är fullt införstådd med att den får betala kostanden. Regeln skyddar inte heller något vitalt 
intresse. Ändringen bedöms vara kostnadsneutral för VA-kollektivet, men ökar flexibiliteten för va-
abonnenterna att flytta förbindelsepunkter vid ny bebyggelse på fastigheten.  

I bilaga 1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna. 

Brukningsavgift (§ 12-19) 

Brukningsavgiften är den periodiska avgift som en fastighetsägare betalar när denna har anslutit sin fastighet 
till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att 
tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna 
vattentjänster vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en 
fastighet är ansluten till den befintliga VA-anläggningen.  

Ny föreslagen avgift för 12.1 

Kostnadstäckningen för VA-taxans brukningstaxa beräknas årligen på samtliga kostnader som inte omfattas 
täcks av anläggningstaxan. I den senaste analysen finns det behov av att höja brukningstaxan med 5 % till följd 
av satsningar som har gjorts för att förbättra den befintliga VA-anläggningen genom reinvesteringar, service 
och reparationer avseende reningsverk och pumpstationer, konsultarvode för asset management och OT/ET. 
Personalkostnader beräknas öka mer än med löneökningar pga nytt pensionsavtal och något ökad bemanning 
för Vaxholmsvatten.  Utöver dessa satsningar ser vi att det som sker i vår omvärld direkt påverkar 
kostnaderna på ex inköp av vatten, kemikalier, energi, byggmaterial och ökade räntekostnader mm.  

Trots ökningen förväntas Vaxholmsvatten visa negativt resultat i år varav brukningsavgiften enligt beräkning 
kan behöva höjas 2024 och 2025.  En närmare analys kommer att göras inför taxejustering 2024. 
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Ändring av 12.2 
Punkten föreslås ändras för att förtydliga paragrafen och möjliggöra korrekt debitering. Bland annat tas rabatt 
bort för fritidshus dels eftersom det inte är möjligt att följa upp och dels eftersom många nyttjar sina 
fritidshus året runt. Den nya formuleringen möjliggör också en mer korrekt debitering för vattenuttag som 
sker innan mätare satts upp. 
 
I bilaga 1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna. 
 
Nya föreslagna avgifter för och ändringar i 15 

Punkten föreslås förändras för att gå mot en enhetligare §15 i samtliga Roslagsvattens kommuners taxor så 
att samma avgifter för dessa tjänster gäller i alla kommuner. Priserna har även reglerats efter dagens 
prissättning, vilket inte har gjorts på många år, och tjänsterna har förtydligats så att de skall bli lätt att förstå. 
Avgifterna har även justerats så att de efter kontorstid motsvarar Roslagsvattens kostnader efter kontorstid.  

I bilaga 3 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna. Tjänsterna presenteras i en delvis annan ordning än tidigare, detta är inte markerat, för 
läsbarhetens skull 

Övriga justeringar 

Genomgående i taxan är benämningen av VA-huvudmannen ändrad från va-verket till huvudmannen. I bilaga 
1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande text är genomstruken. 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 1: 

- Datum för antagande 
- Datum för ikraftträdande 

Bilagor 

Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa. Förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns 
inom parentes och är (genomstrukna). 

Bilaga 2. Påverkan för olika typer av fastigheter   
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TAXA 
 
för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Vaxholms stad 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Vaxholms stad vid sammanträde den XX. 
 
Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Roslagsvatten AB nedan kallad va-verket. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vaxholmsvatten AB. 
 
 
§ 1 
 
För att täcka kostnader för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare 
av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 
jämte senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 
 
§ 2 
 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter). 
 
§ 3  
Definitioner 
 
Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet för 
bostadsändamål (toalett, kök/kokvrå). I fråga om sådana utrymmen i byggnad där begreppet 
lägenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 
 
Fastighet:erna indelas i bebyggd och obebyggd fastighet. 
 
Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas. 
 
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 
bebyggts. 
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§ 4 
 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 
Ändamål   Anläggnings- Bruknings- 
   avgift  avgift        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V, vattenförsörjning  Ja  Ja 
S, spillvattenavlopp  Ja  Ja 
Df, dag- och dränvatten- 
avlopp från fastighet  Ja  Ja 
Dg, dagvattenavlopp från  
allmänna platser såsom gator, 
vägar, torg och parker  Ja  Ja 
 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen va-
verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 
 

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit 
utförda. 
 
4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
 
 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 
 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 
 
§ 5 
 
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 
a) en avgift avseende framdragning av 
 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om 127 180 123 475 kr 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 86 080 83 575 kr 
c) en avgift per m2 tomtyta om 94 91 kr 
d) en avgift per lägenhet om 73 900 71 750 kr 
       
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 5.1 a) 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen va-verket godkänner. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2 
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lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande 
lägenhet. 
 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 
 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka 
bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 
 
För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 
 
Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet (BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 
 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 
avgifter enligt 5.1 a). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.8 När mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende eller verksamheter, 
(exploatering) utgår anläggningsavgift för fastighet med:  

- faktisk kostnad motsvarande de kostnader som huvudmannen har för att 

möjliggöra exploateringen, och  

- lägenhetsavgift enligt § 5.1 d).   

Faktiskt kostnad preciseras närmare genom exploateringsavtal mellan å ena sidan 
Huvudmannen och å andra sidan exploatören och/eller fastighetsägaren.  
 
Avgift enligt denna paragraf får inte understiga vad som skulle erlagts med tillämpning 
av § 5.1. 
 
Vid exploatering där exploateringsavtal som hänvisar till ”5.8” i VA-taxan träffats före 
2023-01-01 ska avgift för del i huvudanläggning utgå med: 

– Enskilt småhus              1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i gruppbebyggda småhus 0,8 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i flerbostadshus 0,6 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lokaler för skola handel […] 1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 
exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i 
huvudanläggning enligt nedanstående: 
 
a) enskilt småhus                                          1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus               0,8 *               ” 
c) lägenhet i flerbostadshus                          0,6 *               ” 
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d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell 
 industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA    1,0 *               ” 
 
5.9 För lägenheter som är mindre än 33 m2 (BTA enligt svensk standard SS 21054:2020) 
reduceras lägenhetsavgiften enligt 5.1.d med 25 % om det är fler än 60 sådana lägenheter på 
samma fastighet. 
 
§ 6 
 
6.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
        
---------------------------------------------------------------------------------------------------       
Servisavgift    5.1 a 100%  
Del i huvudanläggning   5.1 b 100%  
Tomtyteavgift    5.1 c 100%  
Lägenhetsavgift   5.1 d         0%  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 
 
6.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 
     Bostads-   
     fastighet   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lägenhetsavgift   5.1 d 100%   
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
 
§ 7 
 
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 
avgifter enligt följande: 
 
Avgift för framdragen servisledning 
- en ledning  70%  av avgift enligt 5.1 a)  
- två ledningar  85%  "- 
- tre ledningar 100% "- 
 
Avgifter i övrigt 
  V S Df Dg 
 
Del i huvudanläggning 5.1 b 30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 
erläggas avgifter enligt 7.1. 
 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, 
utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 
§ 8 
 
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 
 
§ 9 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar huvudmannen va-verket i 
stället avtal om avgiftens storlek. 
 
§ 10 
 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 
 
10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet 
ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall 
erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från 
den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta skall erläggas enligt 10.2. 
 
10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats 
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen va-verket 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut 
dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
§ 11 
 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen va-verket 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit 
erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen va-
verket överenskomna kostnader härför. 
 
11.2 Begär fastighetsägare Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i 
stället för redan befintlig och finner huvudmannen va-verket skäl bifalla ansökan härom om 
detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels och 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
 
11.3 Finner huvudmannen va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen va-verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren 
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hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
 
 
BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 
 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 
 
§ 12 
 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 
 
a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 
 .1 qn 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus 3 910 3 725 kr 
 .2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter    12 960 12 340 kr 
 .3 qn 6 m3/h    35 750 34 050 kr  
 .4 qn 10 m3/h    79 740 75 940 kr  
 .5 qn 15 m3/h    123 980 118 075 kr  
 .6 qn 40 m3/h                          290 390 276 560 kr 
 .7 qn 60 m3/h                          470 285 447 890 kr  
 
b) en avgift per m3 levererat vatten   51,05 48,60 kr 
 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 
 .1 1- och 2-bostadshus, fast schablon  800 760 kr   
 .2 0- 10 000 m2  1,63 1,55 kr/m2  
 .3 10 000- 50 000 m2  1,07 1,02 kr/m2  
 .4 50 000 m2 -   0,51 0,48 kr/m2 
  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
 
  V S Df Dg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Grundavgift 12.1 a 40% 60%    0%   0% 
Avgift per m3 12.1 b 40% 60%    0%   0% 
Dagvattenavgift 12.1 c    0%    0%  50% 50% 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
12.2. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och från 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning, tas fast avgift ut enligt § 12.1 a) samt en antagen förbrukning om 300 
m3/lägenhet och år enligt § 12.1b). Avgift enligt § 12.1 a) bestäms i denna paragraf på samma 
sätt som om fastigheten hade haft mätare. 
 
Har fastigheten olovandes anslutit vatten och avlopp betraktas detta som omätt 
förbrukning och huvudmannen har rätt att retroaktivt debitera enligt föregående 
stycke. 
 
12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning 
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om 300 m3/lägenhet i permanentbostad och med 150 m3
/lägenhet för fritidsbostad. 

 

Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 5.4. 
 
12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas  
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
12.4 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 1 000 kronor. 
 
§ 13 
 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 
erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
va-verket och fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 
§ 14 
 
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1.  
 
§ 15 
 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har, på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter. Dessa avgifter är 
inklusive lagstadgad mervärdesskatt. 

 
Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för 
att täcka va-verket merkostnader: 
 
Administrativ avgift för avbetalningsplan, anläggningsavgift 1 500 kr 
Administrativ handläggningsavgift för avbetalningsplan för VA-brukning 
samt avfallstjänster                     170 kr 
Montering/demontering av strypbricka (per besök) 1 000 800 kr 
Nedtagning/Uppsättning av vattenmätare (per besök) 1 000 800 kr 
Avstängning/påsläpp av vattentillförsel (per besök) 1 000 750 kr 
Flytt av mätare till ny mätarplats 1 200 kr 
Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras 
(hos ackrediterat kontrollorgan) 1 700 1 450 kr 
Täthetskontrollprovning av servisledning på begäran av kund  
(en avgift per ledning) 2 000 1 000 kr 
Mätaravläsning på begäran av kund 750 kr 
Länsning av vattenmätarbrunn 1 500 750 kr 
Byte av skadad eller förekommen vattenmätare inklusive nedtagning/ 
Uppsättning av mätare Reparation efter frysning/skadegörelse eller  
förkommen vattenmätare 3 000 kr 1 450 kr 
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Förgävesbesök – (T.ex. ej tillträde till vattenmätare vid meddelat  
tidsbesök meddelad tidbokning, anläggning uppfyller ej gällande  
föreskrifter) 1 500 750 kr 
Olovligt öppnande eller stängning av ventil 5 000 kr 
Utskick av pappersfaktura                       25 kr 
Betalningspåminnelse                           60 kr 
 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (16.00-
07.00) debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp. 
 
§ 16 
 
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 
 
§ 17 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar  
huvudmannen va-verket i stället avtal om avgiftens storlek. 
 
§ 18 
 
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod,  
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut huvudmannen va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i 
§ 12 och 13. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 10.2. 
 

Sker enligt huvudmannens va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och 
debitering skall därjämte ske på fastighetsägares begäran med anledning av fastighets-
överlåtelse. 
 
 
§ 19 
 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen va-verket skall företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har huvudmannen va-verket 
rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 
 
 
TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 20 
 
Denna taxa träder i kraft XX. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är baserade 
på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning 
av förbrukning). 
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    *** 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen va-verket beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd enligt lagen om allmänna vattentjänster; 
§§ 53 - 56.             
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Bilaga 2. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 351 583 362 127 3,0% 

Småhus: 2000 m2 387 975 399 610 3,0% 

Småhus: 2500 m2 460 758 474 577 3,0% 

Småhus: 3000 m2 551 738 568 286 3,0% 

Småhus: 4000 m2 551 738 568 286 3,0% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används 
bland annat i jämförelsesyfte. 

 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 287 440 296 060 3,0% 

Småhus: 1200 m2 316 554 326 047 3,0% 

Småhus: 2000 m2 374 780 386 021 3,0% 

Småhus: 3000 m2 447 564 460 988 3,0% 

Småhus: 4000 m2 447 564 460 988 3,0% 
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För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms: 
 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh 

800 m2 1 356 083 1 396 727 3,0% 

Storhus: 20 lgh  

2000 m2 1 824 008 1 878 677 3,0% 

Storhus: 15 lgh 

5000 m2 1 738 196 1 790 303 3,0% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  

Brukningstaxa 

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är 
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  

Förslaget till höjning av brukningssavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA FÖRSLAG  ÄNDRING 

Typhus A*   981 1031 5,03% 

Typhus A* utan dagvatten 918 964 5,02% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare 
Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA, 

PER LÄGENHET 

FÖRSLAG  ÄNDRING 

Typhus B** 684 718 5,04% 

Typhus B utan dagvatten 677 711 5,04% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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§ 46 Varför mår unga som de gör? Fyrklövern – en lokal studie kring 
ungas psykiska hälsa 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Flera skolenkäter har de senaste åren visat höga nivåer av olika självrapporterade psykiska besvär bland 
ungdomar i Norrort. Det gäller främst bland flickor men pojkarna närmar sig flickornas nivåer. För att ta 
reda på varför och vad vi kan göra åt det har kommunerna Vaxholm, Danderyd, Täby och Vallentuna 
gjort en studie tillsammans med forskare. En kvantitativ analys av enkätsvar från elever i årskurs 9 samt 
djupintervjuer med ungdomar från de fyra kommunerna har genomförts. 

Studien visar att den psykiska ohälsan bland 15-åringarna är starkt kopplad till upplevd stress. Tre 
framträdande områden som påverkar den upplevda psykiska hälsan bland ungdomarna i de fyra 
kommunerna lyfts: 

• Skolmiljön – Skolprestationen påverkar ungdomars psykiska hälsa. Många uttrycker stor stress 
och press över att prestera, att arbetsbelastningen i skolan är hög och att det finns en oro för 
framtiden. 

• Kompisrelationerna – Den sociala statusen skapar stress både bland de ungdomar som ”måste” 
upprätthålla ett perfekt yttre för att behålla sin position och bland dem som har lägre status och 
inte får vara med. 

• Föräldrarelationen – Studien förstärker kunskapen om att föräldrarna är viktiga förebilder i sina 
ungdomars liv och att de vuxna ska ge dem kunskap och verktyg att utveckla god hälsa. 

Med ökad förståelse och kunskap kring dessa faktorer skapas goda förutsättningar för att fler ungdomar 
ska utveckla en god hälsa. Det finns en rad skyddsfaktorer som ökar personers motståndskraft mot 
ohälsa. Genom att stärka de skyddsfaktorer som är viktiga för ungdomarna skapas förutsättningar för 
fler att utveckla god psykisk hälsa genom livet. Några exempel på viktiga skyddsfaktorer är: 

• inflytande och medbestämmande i skolarbetet 
• social gemenskap, ha vänner, umgås och ha roligt och få stöd från kompisar 
• att erbjuda stöd i föräldraskapet är en viktig samhällsinsats 

Alla fyra kommunerna kommer framöver att använda resultatet i studien för att fortsätta arbeta med 
åtgärder som stärker och främjar den psykiska hälsan bland ungdomar i respektive kommun. Vaxholms 
verksamheter som arbetar med barn och unga har en workshop inplanerad i höst då resultaten från 
studien samt resultaten från Stockholmsenkäten skall diskuteras samt åtgärder prioriteras och planeras. 
I Vaxholm finns även sedan tidigare en projektplan för 2022 med insatser och aktiviteter kopplat till de 
stimulansmedel kommunen blivit tilldelade för arbetet med psykisk hälsa. Den är 
förvaltningsövergripande och följs upp med en årsrapport vilken redovisas för Kommunstyrelsen i början 
av 2023.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Varför mår unga som de gör? Fyrklövern – en lokal studie kring ungas psykiska hälsa, 
2022-08-10 
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Varför mår unga som de gör? Fyrklövern – en lokal studie kring ungas 
psykiska hälsa  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Flera skolenkäter har de senaste åren visat höga nivåer av olika självrapporterade psykiska besvär bland 
ungdomar i Norrort. Det gäller främst bland flickor men pojkarna närmar sig flickornas nivåer. För att ta 
reda på varför och vad vi kan göra åt det har kommunerna Vaxholm, Danderyd, Täby och Vallentuna 
gjort en studie tillsammans med forskare. En kvantitativ analys av enkätsvar från elever i årskurs 9 samt 
djupintervjuer med ungdomar från de fyra kommunerna har genomförts. 

Studien visar att den psykiska ohälsan bland 15-åringarna är starkt kopplad till upplevd stress. Tre 
framträdande områden som påverkar den upplevda psykiska hälsan bland ungdomarna i de fyra 
kommunerna lyfts: 

• Skolmiljön – Skolprestationen påverkar ungdomars psykiska hälsa. Många uttrycker stor stress 
och press över att prestera, att arbetsbelastningen i skolan är hög och att det finns en oro för 
framtiden. 

• Kompisrelationerna – Den sociala statusen skapar stress både bland de ungdomar som ”måste” 
upprätthålla ett perfekt yttre för att behålla sin position och bland dem som har lägre status och 
inte får vara med. 

• Föräldrarelationen – Studien förstärker kunskapen om att föräldrarna är viktiga förebilder i sina 
ungdomars liv och att de vuxna ska ge dem kunskap och verktyg att utveckla god hälsa. 

Med ökad förståelse och kunskap kring dessa faktorer skapas goda förutsättningar för att fler ungdomar 
ska utveckla en god hälsa. Det finns en rad skyddsfaktorer som ökar personers motståndskraft mot 
ohälsa. Genom att stärka de skyddsfaktorer som är viktiga för ungdomarna skapas förutsättningar för 
fler att utveckla god psykisk hälsa genom livet. Några exempel på viktiga skyddsfaktorer är: 

• inflytande och medbestämmande i skolarbetet 
• social gemenskap, ha vänner, umgås och ha roligt och få stöd från kompisar 

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 

41



Tjänsteutlåtande 
2022-08-11 

Änr KS 2022/41.047 
2 av 3 

 
 
 

 

• att erbjuda stöd i föräldraskapet är en viktig samhällsinsats 
Alla fyra kommunerna kommer framöver att använda resultatet i studien för att fortsätta arbeta med 
åtgärder som stärker och främjar den psykiska hälsan bland ungdomar i respektive kommun. Vaxholms 
verksamheter som arbetar med barn och unga har en workshop inplanerad i höst då resultaten från 
studien samt resultaten från Stockholmsenkäten skall diskuteras samt åtgärder prioriteras och planeras. 
I Vaxholm finns även sedan tidigare en projektplan för 2022 med insatser och aktiviteter kopplat till de 
stimulansmedel kommunen blivit tilldelade för arbetet med psykisk hälsa. Den är 
förvaltningsövergripande och följs upp med en årsrapport vilken redovisas för Kommunstyrelsen i början 
av 2023.  
 

Bakgrund 
Psykisk hälsa handlar till stor del om hur vi mår och trivs med livet, sociala relationer samt om vår 
förmåga att klara livets upp- och nedgångar och balansera positiva och negativa känslor 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för psykiatriska tillstånd, psykiska besvär som oro, stress, 
nedstämdhet eller sömnbesvär. En riskfaktor är omständigheter som ökar sannolikheten för att en 
individ ska utveckla problem eller sjukdom. En skyddsfaktor är förhållanden som ökar personens 
motståndskraft mot att utveckla problem eller sjukdom. Genom att identifiera och förstärka 
skyddsfaktorerna kan barn och unga ges möjlighet att utveckla god psykisk hälsa.  

Håkan Leifman, forskare vid Karolinska Institutet, har tillsammans med Anna Wärngård på IPSOS 
genomfört den fördjupade studien för att kartlägga den psykiska hälsan bland 15-åringar i de fyra 
kommunerna. Studien baseras på svar i Stockholmsenkäten samt djupintervjuer med ungdomar. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Genomförd studie ger oss en ökad kunskap om vad som påverkar ungas psykiska hälsa. Kunskapen ger 
oss bättre förutsättningar att fatta beslut som respekterar barnets rätt till liv och hälsa. Att arbeta med 
att stärka barns skyddsfaktorer och minska antalet riskfaktorer gynnar alla barn i kommunen.  

Jämställdhetsperspektivet 
Studien har genomförts med ett jämställdhetsperspektiv där tydliga könsskillnader påvisats. Flickor 
anger i högre grad psykiska och psykosomatiska besvär och sämre välbefinnande medan skillnaderna 
inte är lika stora inom utåtagerande besvär. Skillnaderna verkar inte öka över tid utan tvärtom, att 
pojkarna närmar sig flickornas nivåer. Studien ger oss en ökad kunskap kring de könsskillnader som finns 
vilket framåt kan innebära att olika insatser/åtgärder sätts in baserat på kön. 

Måluppfyllelse 
Arbetet med psykisk hälsa hos unga är i linje med det globala hållbarhetsmålet God hälsa och 
välbefinnande och åtgärder enligt Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Arbetet bidrar till måluppfyllelse 
genom: 

• Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur 
• Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande  
• Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster 
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Vaxholms verksamheter som arbetar med barn och unga har en workshop inplanerad i höst då 
resultaten från studien samt resultaten från Stockholmsenkäten skall diskuteras samt åtgärder 
prioriteras och planeras. 
I Vaxholm finns även sedan tidigare en projektplan för 2022 med insatser och aktiviteter kopplat till de 
stimulansmedel kommunen blivit tilldelade för arbetet med psykisk hälsa. Den är 
förvaltningsövergripande och följs upp med en årsrapport vilken redovisas för Kommunstyrelsen i början 
av 2023.  
 

Finansiering 
Studien har finansierats med hjälp av statliga stimulansmedel för psykisk hälsa från de fyra kommunerna 
Vallentuna, Vaxholm, Täby och Danderyd samt genom medel från StorSthlm. 

Bedömning 
Stimulansmedlen redovisas årligen till SKR samt till styr- och projektgruppen i Vaxholms stad. Via 
kontinuerliga brukar- och medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i 
kommunen. Denna studie är ett resultat av planerade åtgärder inom ramen för stimulansmedlen. 
Studien ger en del svar på vilka skyddsfaktorer på lokal nivå som kan stärka den psykiska hälsan, och 
som därför bör främjas. Med ökad förståelse och kunskap kring dessa faktorer skapas goda 
förutsättningar för att fler ungdomar ska utveckla en god hälsa.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Varför mår unga som de gör? Fyrklövern – en lokal studie kring ungas psykiska hälsa, 
2022-08-10 
Resultatrapport Vaxholms stad 2022-06-30, 2022-08-10 
Folder – Varför mår unga som de gör? 2022-05-25, 2022-08-10 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Madeleine Larsson, klk 
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Förord 

Uppdragets huvudsakliga syfte är att få ökad förståelse om den psykiska ohälsan bland unga i de fyra 
uppdragskommunerna Täby, Vallentuna, Vaxholm och Danderyd. Uppdraget innefattar 
kartläggningar och analyser med hjälp av både befintliga och nya insamlade data. Uppdraget syftar 
också till att, utifrån resultaten, ge förslag på konkreta främjande och förebyggande insatser mot 
psykisk ohälsa. Vi har här strävat efter att ge så praktiknära resultat som möjligt. Studiens 
tillvägagångssätt och resultat ska också spridas till - och inspirera - andra kommuner i regionen. 

De resultat som framkommer, och som vi ser som tydliga drag i alla fyra kommunerna, manar till 
eftertanke. De ungas psykiska ohälsa är alldeles för omfattande, och mycket ansträngningar bör 
läggas på att bättre än idag förebygga psykisk ohälsa. Det bör ses som en investering i hälsa och 
minskat lidande som dessutom, på sikt, leder till minskade samhällskostnader. 

I arbetet har Merkantik och Ipsos samarbetat. Merkantik, genom , har genomfört 
analyser av kvantitativa data (Stockholmsenkäten) och Ipsos har, genom , genomfört 
intervjuer med ungdomar i de fyra kommunerna. I arbetet har vi också samarbetet med  

 på RISE i framtagandet av nya index över risk- och skyddsfaktorer och mått på psykisk 
ohälsa. Vi har även parallellt med detta uppdrag samarbetat med Länsstyrelsen i Stockholm inom 
ramen för ett annat arbete (Data i Dialog) som har stora likheter med detta arbete. Även STAD 
(Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har varit delaktiga i diskussioner om hur psykisk 
ohälsa kan förebyggas. 

För respektive uppdragskommun har en rapport och en powerpointpresentation sammanställts. 
Dessutom får varje kommun en Excelfil med centrala data för sin egen kommun. Vi hoppas givetvis 
att resultaten, och de data som bifogas, kommer att användas systematiskt i det operativa arbetet 
framöver, inte minst av det skälet att frågorna kommer att bestå som stora samhällsutmaningar i 
många år framöver. 

Mycket av texterna går igen i samtliga fyra kommunrapporter men varje rapport innehåller också 
kommunspecifika resultat som endast redovisas för den aktuella kommunen. 

 

 

 

 

      
Merkantik och forskare på KI    Ipsos 
 

  

  

46



4 
 

Sammanfattning 
 

Bakgrund och syfte 

Under försommaren 2021 beställde Täby kommun tillsammans med Vallentuna, Vaxholms och 
Danderyds kommun en fördjupad kartläggning av den psykiska ohälsan bland unga. Bakgrunden var 
de siffror som framkommit i den skolenkät som genomförs vartannat år (Stockholmsenkäten) som 
visat på relativt sett höga och oroande nivåer av psykisk ohälsa.  

Enligt uppdraget skulle arbetet innefatta analyser både av redan insamlade skoldata 
(Stockholmsenkäten, i detta fall årskurs 9) och av nya insamlade data genom djupintervjuer med 10 
elever per kommun, dvs. totalt 40 intervjuer. Intervjuerna skulle ta vid där resultaten från enkätdata 
slutar genom att ge en fördjupad bild - och därmed bättre förståelse av – av de statistiska mönster av 
ungas psykiska mående som framkommer i Stockholmsenkäten. 

Frågeställningar som försöker besvaras är hur de unga egentligen mår, vilka mönster som kan 
urskiljas och vilka faktorer som tycks ha betydelse för måendet. Förslag på vad som kan göras åt 
problemet skulle också redovisas. 

Psykisk ohälsa måste betraktas som ett reellt folkhälsoproblem i dess mest grundläggande mening: 
omfattande problem som på olika sätt drabbar individen, familjen och samhället. Konsekvenserna 
spänner över olika psykiska hälsotillstånd och olika sjukdomar samt skapar sociala problem. 
Problemen begränsas heller inte endast till de direkt drabbade utan omfattar även många i den 
drabbades närhet. 

Därför är frågan om psykisk ohälsa en viktig samhällsfråga och det är därför ytterst oroande att ungas 
psykiska ohälsa av allt att döma har ökat under senare år, både bland flickor och bland pojkar. Det 
rör sig dessutom om unga människor med hela livet framför sig och som kommer att möta en framtid 
som sannolikt kommer ställa stora (ökade) krav på god fysisk och psykisk hälsa. 

Såväl unga som vuxna som mår dåligt måste få vård och stöd men grundorsakerna till att den 
psykiska ohälsan är omfattande och ökande kan inte sökas hos individen. Folkhälsoproblem kan 
endast förebyggas genom att ha fokus på de bakomliggande orsakerna som finns i den omgivning 
som vi alla verkar inom – familjen, kompisar, skolan, närmiljön. Ytterst handlar det om vårt 
gemensamma samhälle. 

Stress lyfts ofta fram som tänkbar orsak till den ökade psykiska ohälsan bland unga – stress kopplat 
till prestation i skolan, stress i jakten på att vara perfekt, stress i jakten på social status samt stress 
genom ständig uppkoppling på sociala medier. År 2017/18 svarade exempelvis så många som 73 % av 
flickorna och 48 % av pojkarna att de känner sig ganska eller mycket stressade av skolarbetet. Vi 
fokuserar på dessa faktorer men också på andra potentiella risk- och skyddsfaktorer för psykisk 
ohälsa bland unga.  

Vi tror och hoppas att våra resultat ska bringa ökad klarhet i hur det ser ut, varför det ser ut som det 
gör och vilka områden som förbyggande insatser i huvudsak bör fokusera på. Den ansats som vi 
använder oss av med lokala kvantitativa och kvalitativa data är också, som vi förstår det, tämligen 
unik i sig.  

 

Material och metod 

Både kvantitativa och kvalitativa data har analyserats, förstnämnda genom redan insamlade data 
från Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år och sistnämnda genom egna genomförda 
djupintervjuer med unga i årskurs 9 i de fyra kommunerna. 
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Stockholmsenkäten syftar till att kartlägga elevers drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt en 
mängd olika risk- och skyddsfaktorer och vänder sig till alla i årskurs 9 i de kommuner som deltar. Det 
rör sig således om en totalundersökning och inte en urvalsundersökning. Bortfall av skolor och elever 
förekommer dock och ser olika ut i olika kommuner.  

I denna studie har vi haft fokus dels på de frågor som handlar om psykisk ohälsa, dels de frågor som 
berör olika risk- och skyddsfaktorer som kan vara av betydelse för att förstå den psykiska ohälsan. 
Frågorna är många och därför har olika sammanfattande mått – index – skapats för de aktuella åren 
(2016, 2018 och 2020).  

När det gäller psykisk ohälsa har vi använt oss av tre mått som vi tror sammantaget ger en relativt 
sett heltäckande bild av den psykiska ohälsan. Två av dessa mäter mer av inåtvända besvär och det 
tredje mer av utåtvända besvär:  

1. Psykiska och psykosomatiska besvär: t.ex. oro, nedstämdhet, ont i magen, svårt sova. 

2. Välbefinnande: t.ex. om man gillar sig själv, är nöjd med sitt utseende och tycker att man duger 
något till. 

3. Utagerande besvär: t.ex. tål inte att bli provocerad, ser sig själv som en impulsiv person, vill vara 
där det händer spännande saker. 

De risk- och skyddsfaktorer som studeras täcker följande fem huvudsakliga områden, alla med 
vetenskaplig evidens som viktiga risk- och skyddsfaktorer för många olika typer av utfall: 
föräldrarelationer (kallad föräldraskap), skolmiljön, fritidsaktiviteter, kompisrelationer (i de 
kvantitativa analysera endast genom problematiska kompisrelationer) och närmiljön 
(bostadsområdet). Även utsatthet för mobbning, elevernas betyg i de tre grundämnena (svenska, 
matematik och engelska) studeras närmare.  

Både deskriptiva analyser och olika former av s.k. regressionsanalyser har genomförts per kommun 
men också för alla fyra kommuner sammantaget. I de allra flesta fallen har analyserna genomförts för 
flickor och pojkar var för sig. 

För att ta del av ungdomarnas egna beskrivningar av vad psykisk ohälsa kan bero på, har vi under 
hösten 2021 genomfört totalt 40 djupintervjuer med ungdomar – fem flickor och fem pojkar per 
kommun.  

Varje intervju har varat i 45 minuter och genomförts som videosamtal digitalt. De ungdomar som 
deltagit i studien har gått i årkurs 9 i respektive kommun, har varit boende i samma kommun till 
minst 50 % (några med en förälder boende i en annan kommun) och födda 2006. Rekrytering av 
intervjupersoner har genomförts slumpmässigt i syfte att nå så bred generaliserbarhet om möjligt. 

Intervjuerna har utgått från ett förutbestämt antal frågeområden som täckts in i samtliga intervjuer. 
Formulering av frågor har anpassats efter varje intervjuperson, beroende på tidigare svar i intervjun. 
Utgångspunkten har varit att få ett så naturligt samtal som möjligt. 

Efter att intervjupersonerna fått ge uttryck för mer spontana svar om ungas mående, så som de 
själva upplever det, har mer specifika frågor ställts kring olika aspekter av psykisk ohälsa och även 
framtidstro. Vi har även ställt frågor kring risk- och skyddsfaktorer kopplat till skola, fritid, 
kompisrelationer, föräldrarelationer och närmiljö. Intervjuerna har inte i fokuserat på att 
ungdomarna ska beskriva sin egen psykiska hälsa utan fokus har varit att ha ett samtal om hur de 
upplever att ungdomar mår i kommunen i allmänhet (bland kompisar, i skolan, i närmiljön osv.) och 
vad de tror är orsakerna till detta.  

Det övergripande resultatet av de kvalitativa data som presenteras i denna rapport baseras på 
helheten av alla fyra kommuner dvs. den sammantagna bilden av samtliga 40 intervjuer. Detta har 
varit möjligt eftersom en stor del av resultaten är påfallande lika mellan kommunerna. I de fall där 
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det finns variationer mellan kommunerna beskrivs det i rapporten. Tydligast variationer mellan 
kommunerna har påvisats i avsnittet om kompisrelationer och närmiljö. 

 

Resultat 

Kvantitativa analyser 

Likheterna i psykisk ohälsa bland elever i årskurs 9 mellan de fyra kommunerna är påtagliga. Det 
gäller både i nivåer av psykisk ohälsa och i vilka faktorer som verkar vara de viktigaste i att förklara 
och förstå psykisk ohälsa. Det betyder att många bestämningsfaktorer till psykisk ohälsa bland unga 
är desamma oberoende av vilken kommun man bor i och det gäller sannolikt också andra kommuner 
än de fyra aktuella i denna studie. Men det finns också specifika förhållanden i varje enskild kommun, 
åtminstone tyder våra data på att så är fallet. Detta gäller också Vaxholms kommun. 

Det mesta talar för att den psykiska ohälsan ökat bland flickor i Vaxholm under perioden 2016–2020. 
Detta gäller för alla tre mått som studerats men tydligast är försämringen i upplevt välbefinnande. 
För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer under hela perioden men med tecken på 
förbättringar från 2018 till 2020.  

Gapet i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid och Vaxholm är också 
den enda kommunen där de utagerande besvären är högre bland flickor än bland pojkar år 2020.  
Flickornas tydliga negativa utveckling i psykisk ohälsa avviker också i negativ bemärkelse jämfört med 
åtminstone två av de tre övriga kommunerna. Den tredje kommunen uppvisar också en viss ökning 
av den psykiska ohälsan bland flickorna men inte lika tydligt som i Vaxholm när det gäller försämrat 
välbefinnande. 

Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk ohälsa 
tyder på att skolmiljön och föräldraskapet har störst betydelse i att förklara psykisk ohälsa; skolmiljön 
något starkare för flickorna och föräldraskapet något starkare för pojkarna.  

Resultaten för de risk- och skyddsfaktorer som vi studerar närmare kan summeras som följer för 
Vaxholm:  

Psykiska och psykosomatiska besvär: 

• Positiv skolmiljö och positivt föräldraskap (pojkar) minskar de psykiska och psykosomatiska 
besvären 

• Utsatt för mobbning (pojkar) ökar de psykiska och psykosomatiska besvären 

Välbefinnande: 

• Positiv skolmiljö (pojkar) och positivt föräldraskap (flickor) ökar välbefinnandet 

Utagerande besvär:  

• Positivt föräldraskap (flickor) och högre betyg (flickor) minskar de utagerande besvären 

• Problematiska kompisrelationer och sällan på fritidsgård (pojkar) ökar de utagerande 
besvären 

 

När det gäller utvecklingen av de mest centrala risk- och skyddsfaktorer från 2016 till 2020 för flickor 
i Vaxholm är den ogynnsam för två av faktorerna, nämligen skolmiljön (minskat skydd) och 
problematiska kompisrelationer (ökad risk). Föräldraskapsindexet uppvisar en stabil nivå under 
perioden medan indexet över närmiljön sjunker tydligt (minskad risk).  

För pojkarna är utvecklingen också gynnsam när det gäller närmiljön och för övriga tre är nivåerna 
relativt oförändrade 2020 jämfört med 2016.   
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Den viktigaste faktorn för pojkar – skyddsfaktorn föräldraskap– är således stabil över tid medan den 
viktigaste för flickorna – skolmiljön som skyddsfaktor – minskar över tid. Sammantaget uppvisar 
flickorna en mer bekymmersam utveckling än pojkarna.  

De skattade kvantitativa modellerna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och psykisk 
ohälsa visar på en högre förklaringsgrad för flickor än pojkar. Vad detta beror på vet vi inte. En 
tänkbar orsak kan vara att flickorna upplever frågorna som mer begripliga och lättare att besvara. 
Resultaten från djupintervjuerna visar på att flickor i större utsträckning har vana att prata om sitt 
mående med personer i sin omgivning i jämförelse med pojkar, vilket stärker denna teori. Det kan 
ibland vara svårare för pojkar att sätta ord på vad de tycker, tänker och upplever gällande frågor om 
psykisk hälsa, då det är ett ämne som de sällan diskuterar. Det kan också vara så att andra 
omständigheter, andra risk- och skyddsfaktorer, är av betydelse för pojkars mående, något som vi 
har mindre kunskap om. 

 

Kvalitativa analyser 

Skolmiljöns betydelse framkommer också i intervjudata där stress kopplat till prestation är ett 
centralt resultat. Många av ungdomarna uttrycker att de känner stor stress och press över att 
prestera tillräckligt bra och att det är en viktig bidragande orsak till psykisk ohälsa. Flera ungdomar 
uttrycker att arbetsbelastningen i skolan är hög, men det handlar också om vilka konsekvenser det 
kan få för framtiden om man inte presterar på tillräckligt hög nivå. 

Många lyfter också att prov och inlämningsuppgifter är placerade alltför tätt och att det finns en brist 
på samordning mellan olika ämneslärare vilket försvårar för eleverna och ökar den 
prestationsbaserade stressen. Vidare finns det också en upplevelse av att lärarna i skolan inte förstår 
hur pressen i skolan påverkar elevernas mående och att man som elev inte får gehör när man tar upp 
problemet. Den höga arbetsbelastningen i skolan upplevs också begränsa möjligheten till 
återhämtning och tid till att utöva sina fritidsintressen. 

Avseende kompisrelationer framkommer i intervjuerna att det förekommer utfrysning och mobbing. 
Eleverna beskriver som att det finns en hierarkisk ordning i skolan där några individer står längst ner i 
status och blir utfrysta. Det tycks vara något som eleverna själva är fullt medvetna om men som inte 
fullt ut uppmärksammas av de vuxna i skolan. Ungdomarna beskriver också att de åtgärder som görs 
av de vuxna i skolan inte är tillräckliga: det rör sig främst om tillfälliga tillsägelser som inte får någon 
långvarig effekt. 

Social status nämns också som orsak till psykisk ohälsa främst bland flickor, men till viss del även 
bland pojkar. Detta gäller inte minst i skolan, där det handlar om att se ut på ett visst sätt utifrån ett 
skönhetsideal och bära ”rätt” kläder och accessoarer för att bli accepterad i gemenskapen. De 
individer som sticker ut från normen riskerar att bli utfrysta och att andra elever ser ner på dem. 
Detta skapar en stress både bland de ungdomar som är del i gemenskapen och måste upprätthålla 
ett perfekt yttre för att behålla sin statusposition, och bland de som har lägre status och inte får vara 
med i gemenskapen.  

Sociala medier är också något som upplevs bidra till psykisk ohälsa, främst när det handlar om 
upplevelsen av att duga som man är. Många ungdomar uttrycker att de inte känner sig tillräckliga och 
att de påverkas av de perfekta utseenden på personer som de följer på sociala medier som ofta är 
personer som de inte känner. Skönhetsidealet på sociala medier beskrivs i sin tur påverka den sociala 
normen i skolan, hur man förväntas se ut och vara för att bli accepterad och få hög status. 
Ungdomarna är väl medvetna om att bilderna i sociala medier till stor del är retuscherade men 
påverkas ändå negativt. 

Sömnproblem tas upp som något som är vanligt förekommande. Många uttrycker att de ligger vakna 
långt in på nätterna och tittar på mobiltelefonen. Det beskrivs dels om ett sätt att fly verkligheten, 
men kanske vanligast att man helt enkelt ”fastnar” i något roligt eller intressant att titta på vilket 
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leder till att man glömmer bort tiden. Många ungdomar uttrycker att de sover alltför lite till följd av 
detta.  

Närmiljön i Vaxholm beskrivs överlag som trygg, även om det nämns att det skett en våldtäkt som 
gjort att flera flickor känner sig mer otrygga. Överlag beskrivs dock ändå Vaxholm som en trygg 
kommun. Kvällstid upplevs det mer otryggt, men man uttrycker samtidigt att det inte är specifikt för 
Vaxholm utan snarare att man känner sig mer otrygg på kvällen generellt. Det beskrivs inte som ett 
stort problem eller som en orsak till psykisk ohälsa bland ungdomar i kommunen. Brist på aktiviteter 
för ungdomar i kommunen tas upp bland flera. Man beskriver Vaxholm som en skärgårdskommun 
med många sommaraktiviteter, men att det vid de kallare årstiderna inte finns mycket att göra. Inte 
heller det uttrycks det som en orsak till psykisk ohälsa, även om det förstås skulle vara trevligt med 
fler saker för ungdomar att göra i kommunen. Fritidsgården nämns, men upplevs främst vara för 
yngre årskurser.   

 

Slutsatser 

Både de kvantitativa och kvalitativa data pekar på skolmiljöns stora betydelse. Till detta ska läggas 
föräldrarnas betydelse och kompisrelationernas inverkan. Det är kring dessa tre risk- och 
skyddsfaktorer som utbyggda förebyggande insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar sannolikt 
skulle vara mest verkningsfulla.  

Det är logiskt att utgå från skolan som arena och att därifrån på olika sätt arbeta för att förebygga 
psykisk ohälsa. Detta gäller både insatser som riktas mot elever eller till lärare och annan skolperson 
men också insatser som på olika sätt försöker nå ut till föräldrar.  

De områden som bör fokuseras på kan med fördel vara följande: 

• Stress och prestation i skolan: det är angeläget att ungdomarnas upplevelser tas på allvar och 
att man pratar om skolprestationens påverkan på den psykiska hälsan. Flera unga uttrycker 
att de idag inte får gehör när de beskriver den stress de känner kring skolarbetet, utan att det 
viftas bort som något de bör klara av. Detta bekräftas av våra kvantitativa analyser som visar 
att eleverna i mindre utsträckning upplever att de kan påverka skolinnehållet. En tänkbar 
åtgärd att lära eleverna studieteknik så att de får bra verktyg för att planera sina studier. En 
annan möjlig insats kan vara mental träning för att kunna hantera den upplevda stressen 
över skolarbetet, exempelvis genom övning i mindfulness. En tredje skulle kunna vara att 
ämneslärarna bättre samordnar/koordinerar datum för prov och inlämningsuppgifter. 
 

• Social status, mobbning och utfrysning: problemen kring status och utfrysning syns kanske 
inte vid första anblicken, men ungdomarna tycks vara väl medvetna om att det sker och att 
det är ganska så vanligt. Här är det viktigt se till helheten kring den sociala kulturen i 
skolmiljön. Ett sätt att försöka förebygga problemen är att arbeta med värdegrunder. Det 
tycks också finnas ett behov av att uppmärksamma vuxna i skolan på att dessa problem 
förekommer.  
 

• Föräldrar: även om ungdomarna mer pratar om kompisar och skolan som bidragande orsaker 
till hur man mår så är även föräldrar, enligt de kvantitativa analyserna, av stor betydelse. Ett 
sätt att nå ut till föräldrar i större omfattning kan vara via skolan för att på så sätt redogöra 
för hur det ser ut och vad som skulle kunna underlätta för ungdomarna. På föräldramöten 
kan man informera om det förekommande tuffa klimatet på sociala medier och det ibland 
hårda klimatet i skolan men även om många ungas stora beroende av sin mobiltelefon. Här 
kan också tas upp den stress som många upplever och den press som ibland finns även från 
föräldrarna att prestera väl. Skolan skulle också kunna fungera som rekryteringsbas för t.ex. 
föräldrastödsprogram. Det finns också mycket annat som föräldrar eller vårdnadshavare kan 
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göra, t.ex. (1) hjälpa sitt barn med att strukturera upp skolarbetet i mindre delar, (2) att 
tillsammans med barnet se över hela veckoschemat, (3) stötta skolarbetet genom att skapa 
goda grundförutsättningar för god sömn, regelbundna och sunda matvanor samt motion, (4) 
komma överens om att begränsa användandet av mobiltelefonen, inte minst genom att lägga 
undan den under tiden de pluggar och på natten, (5) att om man hjälper barnet med 
skolarbetet att man gör detta gradvis med små steg per gång, (6) att man själv är en 
trovärdig förebild, exempelvis när det gäller användandet av mobiltelefonen. 
 

• Lätt att komma i kontakt med skolkurator. Möjligheten att kunna komma i kontakt med en 
skolkurator utan att känna alltför stort stigma är också något som lyfts av flera ungdomar. 
Detta torde också kunna vara något som är ganska så enkelt att koordinera. Kanske är en 
lösning, som flera av intervjupersonerna nämner, att alla ska kallas till skolkuratorn en gång 
per läsår. En annan lösning som föreslås i intervjuerna är att möjliggöra kontakt med 
kuratorn på ett mer diskret sätt via telefon eller sms, för att boka tid för samtal. 
Telefonnummer kan då med fördel sättas upp på ställen i skolmiljön där alla enkelt kan ta del 
av det på ett diskret sätt.  

 
Insatser inom alla dessa områden är viktiga i sig. Men den sammantagna effekten blir starkare om 
insatser genomförs koordinerat på flera områden samtidigt. Många lokala hälsofrämjande och 
förebyggande program tar därför sikte på att stärka flera faktorer runt de unga för att på så sätt 
bygga upp skyddande och förebyggande insatser i vardagen (se t.ex. ANDTS-skuggstrategin 2020). 
 
På Island har detta satts i system kanske mer än någon annanstans och en hälsofrämjande och 
förebyggande modell har utvecklats över tid med goda resultat, den s.k. isländska 
preventionsmodellen eller Planet Youth (se tex. Kristjansson, et al 2021; 2020). Modellen bygger på 
att stärka de skyddande faktorerna runt de unga i lokalsamhället vilket bidrar till att främja barn och 
ungas utveckling.  
 
Stort fokus läggs på att stärka föräldrarnas roll genom att betona och underlätta för föräldrar att 
spendera mer tid med sina barn. Organiserad fritid är en annan central arena. Alla barn och unga 
erbjuds lättillgänglig, och i stor utsträckning kostnadsfria, fritidsaktiviteter. Tränare och ledare är 
utbildade i barnpsykologi eller liknade. Föräldrar kan uppmuntras att bidra i föreningslivet men inte 
som tränare eller ledare för laget där ens egna barn ingår. Skolan används som viktig mötes- och 
samordningsarena för insatser, framför allt tillsammans med föräldrar. 
 
Modellen sprids nu runt om i världen och implementeras exempelvis i kommuner (eller 
motsvarande) i Australien, Chile, Irland, Nederländerna, Mexiko, USA, Kanada, men än 
så länge inte i något annat nordiskt land än Island. Modellen borde testas också i kommuner i 
Sverige. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Vaxholm tog tillsammans med Danderyd, Vallentuna och Täby under våren 2021 initiativ till en 
fördjupad studie om den psykiska ohälsan bland unga. Bakgrunden var de oroande resultat som 
framkommit i den s.k. Stockholmsenkäten och som pekade på en utbredd psykisk ohälsa bland unga i 
årskurs 9 i kommunerna. Ett resultat av detta initiativ är föreliggande studie av hur unga mår i 
Vaxholms kommun. Motsvarande studier har genomförts för de övriga tre kommunerna. 

Visserligen tyder det mesta på att nivåerna av psykisk ohälsa bland unga i årskurs 9 i dessa 
kommuner är ungefär densamma som genomsnittet för kommuner i länet (Länsstyrelsen, 2022a-c) 
men nivåerna i sig måste ändå bedömas som bekymmersamma. Det rör sig dessutom om unga 
människor med hela livet framför sig, som kommer att möta en framtid som sannolikt kommer ställa 
stora (ökade) krav på social kompetens, förmåga till anpassning och på goda arbetsprestationer. 
Dessutom talar mycket för att dagens unga kommer att behöva arbeta högre upp i åldrarna än 
dagens äldre. För att klara allt detta krävs en befolkning med god fysisk och psykisk hälsa. 

Den psykiska ohälsan bland unga (13- och 15-åringar) tycks dessutom ha ökat under en längre 
tidsperiod, både i länet och i landet som helhet. Från mitten 1980-talet till mitten av 2010-talet 
fördubblades andelen unga i Sverige som uppger att de har återkommande psykosomatiska besvär 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Även registerdata från hälso- och sjukvården tyder på en ökning i 
psykisk ohälsa bland unga: andelen barn i åldern 13–18 som skrivs in på sjukhus på grund av psykisk 
ohälsa har mer än fördubblats under de senaste 20 åren, både bland pojkar och flickor (Hagqvist, 
2015). 

Även sett till de senaste ca 10 åren tycks flera indikatorer (men inte alla) tyda på en fortsatt 
försämrad psykisk hälsa både bland unga och unga vuxna och både i länet och i landet som helhet (se 
t.ex. Folkhälsomyndigheten 2022a-b; CES, 2021; Länsstyrelsen, 2022d). En genomgång av studier från 
flera västländer tyder också på att den psykiska ohälsan ökat bland flickor, men inte bland pojkar, i 
form mer av s.k. internaliserade symptom (oro, ångest psykosomatiska besvär) (Bor, m.fl., 2014). 
Psykisk ohälsa drabbar både yngre och äldre. WHO (2016) pekar också på psykisk ohälsa som 
världens snabbast växande folksjukdom. 

Den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige är alltså utbredd och mer omfattande bland flickor än 
bland pojkar men ökningen är ungefär densamma för båda könen (se t.ex. Länsstyrelsen 2022d; 
Folkhälsomyndigheten, 2022a). Jämfört med andra nordiska länder har också ökningen av 
psykosomatiska symtom varit mer omfattande i Sverige (t.ex. Hagqvist, 2015). 

Den bild som ofta ges av media av att allt fler unga i Sverige mår allt sämre psykiskt, tycks således 
stämma. Trots denna omfattande rapportering om ökad psykisk ohälsa är orsakerna till detta 
långtifrån klarlagda. Stress och press lyfts dock ofta fram som grundorsaker till den ökade psykiska 
ohälsan – stress kopplat till prestation i skolan, stress i jakten på att vara perfekt i relation till 
kompisar och stress genom ständig uppkoppling på sociala medier (se t.ex. Hiltunen, 2017; Hagqvist, 
2015). År 2017/18 svarade exempelvis 73 % av flickorna och 48 % av pojkarna att de känner sig 
ganska eller mycket stressade av skolarbetet (Folkhälsomyndigheten 2022a). 

Folkhälsomyndigheten har i en studie undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat ökningen av 
psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige, utifrån fyra olika områden: (1) faktorer inom familjen, 
(2) familjens socioekonomiska förutsättningar, (3) faktorer inom skola och lärande och (4) 
övergripande samhällsfaktorer (såsom förändrad arbetsmarknad).  

Slutsatsen är att det är troligt att både brister i skolans funktion och en ökad medvetenhet om de 
ökade krav som förändringarna på arbetsmarknaden medför, har bidragit till ökningen av 
psykosomatiska symtom bland barn och unga. Däremot tyder inget på att faktorer inom familjen och 
att ekonomisk utsatthet i absoluta termer har bidragit till ökningen. Folkhälsomyndigheten lyfter 
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därför behovet av att den svenska skolan behöver stärkas, något som också lyfts fram av både 
Kommissionen för jämlik hälsa (2017) och Skolkommissionen (2017) med förslag som syftar till att 
skapa en god lärandemiljö i skolan, höjda kunskapsresultat och ett likvärdigt utbildningssystem.  

Denna rapport har således som huvudsakligt syfte att få ökad kunskap om psykisk ohälsan bland 
unga i Vaxholms stad. Enligt uppdraget skulle arbetet innefatta analyser såväl av redan insamlade 
skoldata (Stockholmsenkäten) som genom ny datainsamling, i detta fall genom djupintervjuer med 
10 elever per uppdragskommun, dvs. totalt 40 intervjuer.  

Analyserna av data från Stockholmsenkäten består av två huvudsakliga delar. Den ena är en mer 
deskriptiv del där trender (2016–2020) och skillnader i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar och, 
till viss del mellan kommuner, är i fokus. Den andra delen har en mer förklarande ansats med syftet 
att få bättre kunskap om hur den psykiska ohälsan kopplas till olika risk- och skyddsfaktorer som i 
tidigare forskning visat sig vara viktiga för olika problemtutfall såsom psykisk ohälsa (se tex. 
Länsstyrelsen och RISE, 2021).  

Samtliga de index som används för detta syfte – både måtten på psykisk ohälsa och de olika risk- och 
skyddsfaktorerna – är nyskapade för denna studies syfte. Vi bedömde det som nödvändigt att börja 
från början och bygga helt nya index för att på så sätt få fram så goda psykometriska egenskaper som 
möjligt av de data som finns att tillgå. 

Djupintervjuerna med ungdomar i de fyra kommunerna tar vid där resultaten från enkätdata ”slutar” 
genom att ge en fördjupad bild - och därmed bättre förståelse – av de statistiska mönster av ungas 
mående som framkommer i Stockholmsenkäten. 

Den ansats som vi använder oss av med både lokala kvantitativa och kvalitativa data är tämligen unik 
och ger oss stora möjligheter att bringa ökad klarhet i hur det ser ut och varför det ser ut som det 
gör. Utifrån den empiriska kunskapen om hur det faktiskt ser ut bland unga i Danderyd ger vi också 
vissa förslag på inriktning och utformning av olika främjande och förebyggande insatser som vi tror 
skulle kunna bidra i arbetet med att motverka psykisk ohälsa bland unga. 

 

1.2 Definitioner 

Den psykiska hälsan, eller ohälsan, kan definieras och mätas på olika sätt. Begreppet psykisk ohälsa 
ska ses som ett samlingsbegrepp för både mindre allvarliga psykiska problem såsom oro och 
nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos (Bremberg 
& Dalman, 2015). Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan 
förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det 
samhälle individen lever i (WHO, 2007). Psykisk hälsa innefattar således mer än frånvaro av psykisk 
sjukdom. 

Alla våra data från Stockholmsenkäten baseras på självrapporterade svar på olika frågor som rör 
psykisk ohälsa och psykisk hälsa. De frågor som rör psykisk ohälsa handlar om olika former av, vad vi 
kallar, psykiska och psykosomatiska besvär (t.ex. oro, nedstämdhet huvudvärk och ”nervös” mage). 
Därtill ställs en del frågor om psykisk hälsa som på olika sätt kan sägas mäta grader av välbefinnande 
– ett område som fått ökad uppmärksamhet under senare år och kan sägas handla om hur upplevda 
påfrestningar från flera olika områden i livet – utseende, materiella tillgångar, sociala relationer, 
status och prestationer i skolan – kan skapa en känsla av att inte räcka till. Detta har fångats väldigt 
väl av Hiltunens (2017) analyser av ungas egna berättelser där gymnasieelever med egna ord 
reflekterar över sin upplevda hälsa och ger sin syn på vad som orsaker ohälsa i unga människors liv.  

Våra data mäter inte psykiatriska tillstånd i sig som innebär en allvarlig psykisk ohälsa, som tar sig 
uttryck i olika syndrom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos, t.ex. ADHD eller 
depression (Bremberg & Dalman, 2015). Däremot är det högst sannolikt att dessa tillstånd finns 
representerade i våra data men under kategorin av psykiska och psykosomatiska besvär. 
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Vidare delas psykisk ohälsa ofta också in i två huvudkategorier: externaliserande och internaliserande 
problem. De senare inkluderar oro, depressiva symtom och psykosomatiska symtom och fångas in av 
frågorna under nämnda kategori av psykiska och psykosomatiska besvär. Det är också denna grupp 
som uppmärksammats mest i Sverige och där ökningar rapporteras.  

Externaliserande problem inkluderar sådant som hyperaktivitet, impulsivitet, aggressivitet och 
liknande. Dessa är också uttryck för psykisk ohälsa och väsentliga att studera närmare. I 
Stockholmsenkäten ställs ett antal frågor som fångar in olika aspekter av denna kategori och som vi 
hädanefter benämner utagerande besvär. Dessa är vanligare bland pojkar medan psykiska- och 
psykosomatiska besvär samt nedsatt välbefinnande är vanligare bland flickor (se t.ex. Länsstyrelsen, 
2022a). 

Som sammanfattande mått på alla dessa tre – psykiska och psykosomatiska besvär, välbefinnande 
och utagerande besvär – använder vi begreppet psykisk ohälsa. Vi är väl medvetna om att detta inte 
är helt i linje med definitionerna ovan men vi gör detta enbart för att underlätta för läsarna och 
lägger inga som helst värderingar varken i detta eller övriga begrepp som används i rapporten. 

 

1.3 Disposition och avgränsning 

I nästkommande kapitel (kapitel 2) redogörs närmare för de data som används och samlas in samt de 
analyser som genomförts. Stort fokus ligger på att beskriva de mått och index som skapats och de 
områden av risk- och skyddsfaktorer som valts ut. Dessa områden är också de förutbestämda 
frågeområden som de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna utgått från. 

Kapitel 3 ger en utförlig redogörelse för de resultat som framkommit, i vissa fall avseende alla fyra 
kommunerna men framförallt med fokus på just Vaxholm. Kapitlet tar stor plats i rapporten men är 
också det mest centrala av alla kapitel. Det är här vi avrapporterat mycket av uppdragets alla delar.  

I kapitel 4 diskuteras resultaten närmare. Här har vi också försökt att väga samman de viktigaste 
kvantitativa och kvalitativa resultaten i syfte att ge så praktiknära konklusioner och vägledning för 
det framtida arbetet som möjligt.  

Studien omfamnar många olika aspekter och mycket data. Det innebär att vi också har behövt lämna 
vissa intressanta frågeställningar åt sidan. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att bättre förstå ungas 
psykiska mående och vilka risk- och skyddsfaktorer som härvidlag har störst betydelse. Dessa faktorer 
skulle exempelvis också vara intressanta att analysera mycket mer i detalj. Vi gör det till viss del men 
mer skulle kunna göras. Men det ligger utanför ramen för detta uppdrag.  
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2. Material och metod 
I detta kapitel ges en detaljerad redogörelse för de data som använts, hur de samlats in, och hur 
analyserna genomförts. När det gäller kvalitativa data har för detta uppdrag en ny datainsamling 
genomförts. De kvantitativa data baseras däremot på redan insamlade data från Stockholmsenkäten. 

 

2.1 Kvantitativa data från Stockholmsenkäten 

 

2.1.1 Material 

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 och gymnasiets år 2 i flertalet av länets 
kommuner. Syftet är att kartlägga elevers drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt en mängd 
olika risk- och skyddsfaktorer. Undersökningen är en totalundersökning, inte en urvalsundersökning 
vilket innebär att man strävar efter att få med samtliga skolor och elever i de aktuella kommunerna. 
Alla skolor och elever deltar dock inte och storleken på bortfallet varierar mellan kommuner och år.  

Antal deltagande elever för de fyra kommunerna i denna studie framgår av tabell 2.1. För Täby 
genomfördes ingen datainsamling 2018 varför analyserna baseras på data från 2016 och 2020. För 
övriga tre kommuner finns data för alla tre år. När vi analyserat kopplingen mellan risk- och 
skyddsfaktorer mot utfall på psykisk ohälsa har vi slagit samman data för dessa år till ett större 
datamaterial i syfte få ett större urval elever i våra analyser vilket ökar precisionen i våra skattningar.  

 

Tabell 2.1. Antal deltagande elever i de fyra kommunerna per undersökningsår 2016–2020. 

     
 Danderyd Vallentuna Vaxholm Täby 
     

     
2016     
   Flickor 152 142 47 278 
   Pojkar 184 142 55 348 
2018     
   Flickor 189 135 62  
   Pojkar 205 155 58  
2020     
   Flickor 144 164 51 343 
   Pojkar 182 161 44 331 
Totalt     
   Flickor 485 441 160 621 
   Pojkar 571 458 157 331 
Angivet annan 
könstillhörighet 
eller inget svar1 

26 19 3 22 

1 Ingår ej i de könsuppdelade analyserna 

 

Enkäten innehåller en mängd olika frågor och delfrågor som är relevanta i föreliggande studie, både 
när det gäller vårt primära utfallsmått – alltså psykisk ohälsa – och mått på olika risk- och 
skyddsfaktorer. Ett sätt att bringa ordning i denna mångfald av frågor är att summera ihop frågor 
inom samma risk- och skyddsområden och underliggande dimension till sammanfattande mått, dvs. 
index. Stockholmsenkäten har också under flera år redovisat olika index för olika risk- och 
skyddsfaktorer och för olika utfall. 
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Eftersom mätegenskaperna för dessa index och historiken bakom dem är oklara, samt att dessa index 
togs fram för många år sedan och mycket kan ha hänt sedan dess i hur frågorna upplevs, valde vi att 
börja om från början –område för område och fråga för fråga. Vi har därför initialt inkluderat alla 
relevanta frågor inom våra huvudområden i syfte att skapa så träffsäkra och valida index som möjligt 
för åren 2016–2020. Här har vi samarbetat med Magnus Johansson på det statliga 
forskningsinstitutet RISE, som bistått i att göra faktoranalyser och s.k. Rasch-analyser. För mer 
information, se appendix. 

Alla de sammanfattande index som skapats, och som redovisas löpande i den följande texten, går 
från 0 till 100 och för flera innebär ökade poäng mer risk (mer problem/mer ogynnsamt/mer psykisk 
ohälsa). Detta gäller samtliga tre av våra utfallsmått på psykisk ohälsa. Även om det möjligen hade 
varit mer logiskt att för vissa index vända på siffrorna, exempelvis för välbefinnande, som är ett av 
våra tre mått på psykisk ohälsa och där tre av de fyra frågorna mäter olika nivåer av skydd och en 
fokuserar på nivåer av risk.  

För tre av de index över risk- och skyddsfaktorer som vi tagit fram betyder dock ökad poäng ökat 
skydd. Dessa tre är de som mäter relationen med föräldrar (eller vårdnadshavare) skolmiljön och 
betyg (i svenska, matematik och engelska). Samtliga av de föräldrafrågor som sammantaget utgör 
föräldraindexet mäter skydd, snarare än risk, och detsamma nio av de 13 skolfrågor som 
sammantaget utgör vårt index över skolmiljön. För dessa två index betyder således ökade poäng mer 
skydd. När det gäller ökade poäng på betygsindexet innebär detta högre betyg och därmed också 
mer av skydd.1  Dessutom är frågan om man brukar delta på ledarledda fritidsaktiviteter ställd i 
samma riktning där ökade poäng innebär mer av sådant deltagande (från lägsta alternativet Aldrig till 
högsta alternativet Ofta).  

Med undantag för föräldra-, skol-, betygsmåtten och ledarledda fritidsaktiviteter innebär därför 
positiva samband (koefficienter) att ökad risk samvarierar med ökad psykisk ohälsa och att lägre risk 
samvarierar med lägre grad av psykisk ohälsa. För föräldrarelation, skolmiljö, betyg och ledarledda 
fritidsaktiviteter innebär ett negativt samband att ökat skydd (ex ökat positiv föräldrarelation) 
samvarierar med minskad psykisk ohälsa och således att minskat skydd (ex. mindre positiv 
föräldrarelation) samvarierar med ökad psykisk ohälsa. 

För vissa mått förväntar vi oss således positiva samband och för de övriga fyra negativa samband. Vi 
förklarar också de resultat som framkommer i analyserna i den löpande texten. Viktigt att poängtera 
är också att en omvänd kodning så att 0 till 100 istället kodas från 100 till 0 (0 blir 100, 1 blir 99… 
gamla 99 blir nya 1 och gamla 100 blir nya 0) inte gör någon skillnad på estimatens storlek. Det gäller 
bara att förstå riktningen på sambandet (+ eller -). 

I tabellerna 2.2–2.3 redovisas alla de frågor som legat till grund för de index och mått som skapats. 
Denna studie har alltså fokus på hur unga mår, den psykiska ohälsan, och hur detta kopplas till olika 
risk- och skyddsfaktorer.  

Vi väljer att använda begreppet psykisk ohälsa som vårt samlingsbegrepp. Som framgår av tabell 2.2. 
har vi delat in psykisk ohälsa i tre olika underkategorier – tre olika mått – som vi bedömer 
sammantaget ger en god bild av ungas psykiska mående. De två första är mer av inåtvända besvär – 
psykiska och psykosomatiska besvär och välbefinnande. Dessa två index (mått) bildades av de 12 
frågor som ställs inom samma block i enkäten om hur man mår. Faktoranalyserna resulterade 
således i två faktorer. Psykiska och psykosomatiska besvär består av åtta av de tolv frågorna och 
måttet på välbefinnande och av de resterande fyra frågorna. 

Särskilt det första måttet – psykiska och psykosomatiska besvär – har studerats under flera år där det 
också påvisats ökade besvär (mer ohälsa) bland unga över tid, framförallt bland flickor (se t.ex. 

 
1 Riktningen risk kontra skydd hade varit av mindre problem om alla våra index och frågor enbart bestod av 
antingen skyddsfrågor eller riskfrågor. Nu är det en blandning eftersom faktoranalyserna grupperat både vissa 
risk- och skyddsvariabler som tillhörande en och samma faktor (underliggande fenomen). 
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Folkhälsomyndigheten, 2018a). Det andra måttet har inte på samma sätt analyserats men lyfts fram 
som viktigt och rör mer hur nöjd man är med sig själv, sin kropp och sitt liv. Båda dessa två mått som 
gäller mer inåtvänd psykisk ohälsa är vanligare bland flickor än pojkar (se t.ex. Hiltunen, 2019). 

I flera nyligen genomförda studier har olika utagerande besvär eller normbrytande beteenden 
inkluderats som mått på psykisk ohälsa (t.ex. Kjellström & Olsson, 2018). Vi har gjort detsamma. Av 
de 21 påståenden som mäter olika individuella egenskaper (personlighetsdrag) framkom 13 av dessa 
(de med fet stil i tabell 2.2) som sammankopplade och bildar därför vårt index som vi benämner 
utagerande besvär. Dessa besvär är, enligt Stockholmsenkäten, vanligare bland pojkar än bland 
flickor. 

För samtliga tre mått innebär ökade poäng ökade besvär. Vi har alltså följande tre index (mått) på 
psykisk ohälsa som analyserna i denna studie centrerar kring där två av dessa mäter mer av 
inåtvända besvär och det tredje mer av utåtvända besvär:  

 

1. Psykiska och psykosomatiska besvär, t.ex. oro, nedstämdhet, ont i magen, svårt sova 

2. Välbefinnande som i detta fall främst mäter psykologiskt välbefinnande (t.ex. att man gillar sig 
själv, är nöjd med sitt utseende) och emotionellt välbefinnande (t.ex. lycka, glädje gott att leva). En 
tredje gren av välbefinnande är mer socialt betingade (t.ex. att vårt samhälle blir en bättre plats, man 
har något att bidra med osv.). Några frågor av den karaktären finns i enkäten men ingår inte i 
analyserna i denna studie. 

3. Utagerande besvär såsom aggressivitet, impulsivitet, trotsighet, spänningssökande. Ett alternativt 
namn för sammanfattande mått skulle kunna vara normbrytande beteende. Indexet ingår också som 
en möjlig förklarande variabel i modellerna för de två nämnda måtten på psykisk ohälsa. 

 

Tabell 2.2. Frågor i Stockholmsenkäten till grund för de tre indexen över psykisk ohälsa. 

Mått 1 Mått 2 Mått 3 
Psykiska och psykosomatiska besvär  
(8 av totalt 12 frågor om hur man mår) 

Välbefinnande 
(4 av totalt 12 frågor 
om hur man mår) 

Utagerande besvär  
(13 av totalt 21 påståenden om hur 
man är som person. Fet stil på 
frågenumreringen de 13 som ingår). 
För samtliga med följande 
svarsalternativ:  
1. Stämmer mycket dåligt 
2. Stämmer ganska dåligt 
3. Stämmer ganska bra 
4. Stämmer mycket bra 

90. Hur ofta har du haft huvudvärk detta 
läsår? 
1. Aldrig 
2. Ungefär 1 gång/termin 
3. Ungefär 1 gång/månad 
4. Ungefär 1 gång/vecka 
5. Flera gånger i veckan 

94. Hur mycket skulle 
du vilja ändra på dig 
själv? 
1. Väldigt mycket 
2. Ganska mycket 
3. En del 
4. Ganska lite 
5. Inte alls 

67a. Jag gör tvärt emot vad människor 
säger åt mig att göra, bara för att göra 
dem arga 

67b. Jag gillar att göra spännande och 
farliga saker, även om det är förbjudet 

67c. Jag tål inte att bli provocerad – då 
kan jag slå till någon 

67d. Jag ljuger för att få fördelar eller 
slippa göra jobbiga saker 

67e. Om jag blir arg på någon drar jag 
mig inte för att skada 

honom/henne 

91. Känner du dig ledsen och deppig utan att 
veta varför? 
1. Väldigt ofta 
2. Ganska ofta 
3. Ibland 
4. Någon enstaka gång 
5. Sällan 

96. Hur ofta tycker du 
att du inget duger till? 
1. Nästan aldrig 
2. Någon enstaka gång 
3. Ibland 
4. Ganska ofta 
5. Väldigt ofta 
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92. Händer det att du känner dig rädd utan 
att veta varför? 
1. Sällan 
2. Någon enstaka gång 
3. Ibland 
4. Ganska ofta 
5. Väldigt ofta 

98. Är du nöjd med ditt 
utseende? 
1. Oftast 
2. Ganska ofta 
3. Ibland 
4. Någon enstaka gång 
5. Nästan aldrig 

67f. Jag är ofta ute på natten 
tillsammans med kamrater 

67g. Jag struntar i regler som hindrar 
mig från att göra det jag vill göra. 

67h. Jag tycker det är roligt att lösa 
svåra problem och uppgifter 

67i. Jag ser mig själv som en ganska 
impulsiv person 

67j. Jag vill gärna vara där det händer 
spännande saker 

67k. Jag kan få andra att tro på nästan 
vad som helst 

67l. Jag blir ofta osäker när jag ställs 
inför nya uppgifter 

67m. Jag tänker oftast efter innan jag 
talar eller gör saker 

67n. Jag gör dumma saker även om de 
är lite farliga 

67o. Jag vill gärna se hur långt jag kan 
gå innan folk får nog 

67p. Det är fel att fuska i skolan 

67q. Jag tycker att det är OK att ta 
något utan att fråga, om man inte blir 
upptäckt 

 

93. Hur ofta har du dålig aptit? 
1. Flera gånger i veckan 
2. Ungefär 1 gång/vecka 
3. Ungefär 1 gång/månad 
4. Ungefär 1 gång/termin 
5. Aldrig 

101. Hur ofta tycker du 
att det är riktigt härligt 
att leva? 
1. Sällan 
2. Någon enstaka gång 
3. Ibland 
4. Ganska ofta 
5. Väldigt ofta 

95. Hur ofta har du under detta läsår haft 
”nervös mage” (t.ex. magknip, magkramper, 
orolig mage, illamående, gaser, förstoppning 
eller diarré)? 
1. Flera gånger i veckan 
2. Ungefär 1 gång/vecka 
3. Ungefär 1 gång/månad 
4. Ungefär 1 gång/termin 
5. Aldrig 

 

97. Hur ofta har du under detta läsår haft 
svårt att somna? 
1. Flera gånger i veckan 
2. Ungefär 1 kväll/vecka 
3. Ungefär 1 kväll/månad 
4. Ungefär 1 kväll/termin 
5. Aldrig 

 67r. Det händer att jag gör saker utan 
att tänka mig för 

67s. Om jag ställs inför en svår uppgift 
så väljer jag att göra något annat 

67t. Den som gör mig arg ger jag mig 
på – även om han/hon inte slagit mig 
först 

99. Känner du dig slö och olustig? 
1. c Sällan 
2. c Någon enstaka gång 
3. c Ibland 
4. c Ganska ofta 
5. c Väldigt ofta 

 

100. Hur ofta har det hänt under detta läsår 
att du sovit oroligt och vaknat under natten? 
1. Aldrig 
2. Ungefär 1 natt/termin 
3. Ungefär 1 natt/månad 
4. Ungefär 1 natt/vecka 
5. Flera nätter i veckan 

 

  

 

Våra huvudsakliga risk- och skyddsindex, som också uppdraget avser, täcker fem områden, alla med 
vetenskaplig evidens som centrala risk- och skyddsfaktorer för många olika utfall (se ex. 
Länsstyrelsen & RISE, 2021), nämligen familje- eller föräldrarelationer, skolmiljön, kompisrelationer, 
fritiden och närmiljön. Tyvärr är vissa av dessa områden tämligen svagt representerade med frågor i 
Stockholmsenkäten vilket gör att de frågor eller mått vi använder inte täcker in områdets alla 
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centrala delar. Det gäller i första hand fritiden och kamrater. Samtliga fem områden, de delfrågor 
som använts och index som bildats redovisas för i detalj nedan. Samtliga frågor som testats och de 
som sedan ingår i våra index över risk- och skyddsfaktorer beskrivs också i detalj i appendix i tabell 
A1. Den numrering av frågorna som redovisas nedan är de nummer som frågorna har i enkäten från 
2020.  

1. Familje-föräldrarelation eller som vi valt att kalla för föräldraskap avser nio variabler (fetstilade 
frågor i tabell A1) som rör olika aspekter av de ungas relation till föräldrar/vårdnadshavare. Indexet 
uttrycker, i bred mening, positivt föräldraskap. Vissa frågor (eller påståenden) rör anknytning till 
föräldrar (fr. 84, fr. 85g-h e), andra uppmärksamhet från föräldrar (fr. 85a,c,e) och ytterligare några 
handlar om föräldrakontroll (fr. 79–81). Frågornas psykometriska egenskaper gjorde det inte möjligt 
att skapa separata index för dessa tre aspekter av föräldraskap. Skalan går från 0 till 100 och ju högre 
poäng desto mer av positivt föräldraskap. Samtliga nio frågor som kom att ingå i indexet mäter alltså 
skydd och inte risk. Som nämndes ovan talar vi därför här om ökat skydd med ökade poäng. 

2. Skolan eller som valt att benämna skolmiljön. Här ingår 13 påståenden i ett och samma index som 
mäter olika aspekter av en oftast positiv (skydd) och ibland eller negativ skolmiljö (risk): 
uppmärksamhet från lärarna, inflytande i skolan, tydliga förväntningar och anknytning till skolan 
samt skoltrivsel. Sammantaget ser vi måttet som ett uttryck för skolmiljön. Skalan går från 0 till 100 
där högre poäng innebär ökad grad av positiv (skyddande) skolmiljö. 

3. Kompisar. Sju av tio frågor inkluderas i indexet och alla mäter problematiska kompisrelationer: om 
man har kompisar som snattat/klottrat/vandaliserat, röker, slåss, skolkar m.m. Skalan går från 0 till 
100 där ökade poäng innebär mer av ”antisociala kompisar”. Frågor om positiva kompisrelationer 
finns knappast i Stockholmsenkäten och de få frågor som är i den riktningen gav inget meningsfullt 
sammanfattande mått. Flera studier har visat att risken för liknande normbrytande beteenden ökar 
bland unga om man har vänner som uppvisar sådana beteenden (Thorlindsson et al., 1998; 
Kristjansson et al., 2008) och att problematiska kompisrelationer i sig är kopplat till ökad risk för 
psykisk ohälsa (RISE & Länsstyrelsen, 2021). 

4. Fritiden. Frågorna är få till antalet och ger ingen fullständig bild av olika typer av fritidsintressen 
och fritidsaktiveter. Vi identifierade två frågor som analyseras var för sig. Den ena handlar om man 
brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt (fr. 70). Vi kallar den fritid på fritidsgård och kodat denna så 
att högre poäng innebär att man oftare är på fritidsgård. Den andra frågan handlar om man brukar 
delta i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning (fr. 71). Vi kallar denna för ledarledd fritid och ju 
högre poäng desto oftare deltagande i ledarledd fritid. Båda frågorna har fyra svarsalternativ och har 
indexerats till 0, 33 ((1/3)*100), 67 ((2/3)*100) och 100 ((3/3)*100).  

Flera studier har visat att avsaknad av organiserad fritidssysselsättning ökar risken för 
substansanvändning (t.ex. Thorlindsson m.fl., 2007; Thorlindsson & Bernburg, 2006; Neergaard, m.fl.; 
Kristjansson et al., 2008). Det är inte osannolikt att detta även gäller risken att utveckla psykisk 
ohälsa. Frågan om fritidsgård är mer svårtolkad. Om det rör sig om en miljö med vuxna ledare och 
viss struktur kan detta vara positivt, likaså att fånga upp unga som kan löpa större risk för olika 
problemutfall. Om det däremot mest handlar om att unga med vissa problembeteenden träffar 
varandra utan vuxnas uppsikt kan det, tvärtom, vara en riskfaktor i sig. Det handlar helt enkelt om 
hur fritidsgården fungerar i den aktuella kommunen. 

4. Närmiljön eller bostadsområdet avser de påståenden som ställdes inom frågeblocket 103 i 
enkäten (för år 2020). Sex av frågorna har slagits ihop till tre par, nämligen frågorna d och e, h och i 
samt k och l. För övriga används frågorna såsom de ser ut i tabell A1. De 12 frågorna bildar därmed 
nio variabler och mäter sammantaget olika aspekter av bostadsområdet såsom förekomsten av 
vandalism, våld, narkotika och berusning, om vuxna skulle ingripa vid olika former av förseelser, och 
om man trivs i området. Det rör sig om en blandning av risk- och skyddsinriktade frågor med fokus på 
informell kontroll och ordningsproblem i bostadsområdet. Måttet uttrycker att ju högre poäng desto 
mer av problem inom bostadsområdet. Vi kallar detta index för närmiljön. 
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Förutom dessa fem huvudblock av risk- och skyddsfaktorer som vi testar mot psykisk ohälsa har vi 
också inkluderat följande faktorer eller områden: 

5. Mobbning, i detta fall att utsättas för mobbning (benämnt mobbad) brukar ofta framkomma som 
en egen viktig predicerande faktor för olika negativa utfall (se Länsstyrelsen & RISE, 2021), även om 
den också kan ses som en del av skolmiljön. Vi har därför valt att analysera denna för sig. Dessutom 
passar frågorna om mobbning inte in i samma mall som övriga skolfrågor. Mobbningsfrågorna avser 
således om man blivit mobbad på olika sätt och är en summering av åtta frågor som därefter 
indexerat till poängintervallet 0–100. Eftersom mobbningsfrekvenserna inte är jämnt utspridda och 
innehåller många tomma poängnivåer grupperade vi data i fyra intervaller: 0 p, 1–15 p, 16–30 p, 
30+ p som därefter indexerades från 0–100 p:  0=0; 1= 33 ((1/3) *100), 2= 67 ((2/3) *100) och 3= 100 
(((3/3) *100). Ju högre poäng desto mer av utsatthet för mobbning.  

6. Betyg är också kopplat till skolan men kan ses som en viktig risk- eller skyddsfaktor i sig där låga 
betyg visat sig vara associerat med ökad risk för självmord i ungdomen eller i tidig vuxenålder 
(Björkenstam, 2011). Men det är också möjligt att stressen över höga betyg kan bidra till ökad psykisk 
ohälsa. Vi har därför inkluderat elevernas betyg i våra modeller. Här avses elevernas egna uppgifter 
om betyg i grundämnena svenska, engelska och matematik med alternativen från streck, underkänt, 
F till A. Dessa har kodats från 0 (streck) till 6 (högsta betyg) och sedan summerats och därefter 
indexerat till från 0 till 100: ju högre poäng desto högre betyg totalt sett. Vi kallar indexet för betyg. 

7. Brott som i detta fall innebär att man begått olika typer av brott inkluderas också i analyserna (se 
listan på alla brott som frågas efter i tabell A1 i appendix). Indexet går mellan 0 till 100 där ökad 
poäng innebär ökad brottsaktivitet. Vi betraktar här att begå brott som primärt ett problemutfall av 
olika risk- och skyddsfaktorer, på liknande sätt som psykisk ohälsa, och inte som en riskfaktor i sig för 
psykisk ohälsa. Vi väljer att inkludera denna, och nedan nämnda ANT-variabler som 
”kontrollvariabler”. På detta sätt kontrollerar vi om de resultat som vi erhåller för ovan nämnda risk- 
och skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa påverkas av om dessa variabler inkluderas eller ej i de olika 
analysmodellerna.  

8. ANT-konsumtion som här avser alkoholberusning under de senaste fyra veckorna, om man någon 
gång använt narkotika samt rökning (ibland eller dagligen). Dessa behandlas som tre separata 
variabler och kodas från 0 (=nej, ej berusning, ej använt narkotika, röker ej) till 1 (=ja, druckit sig 
berusad, använt narkotika, röker). I vissa fall har vi också analyserat dessa tre summerat till ett enkelt 
index från 0 till 100, där 100 innebär att man svarat ja på samtliga tre substanser och 0 nej på 
samtliga tre. Övriga två alternativen blir 33 (((1/3) *100) och 67 ((2/3) *100). 

 

2.1.2 Analyser 

Analyserna av de kvantitativa data består av två delar. Den ena fokuserar på utvecklingen av den 
psykiska ohälsan och av centrala risk- och skyddsfaktorer från 2016 till 2020. Även de delfrågor som 
vissa av de olika indexen består av studeras närmare dels genom att se närmare på deras bidrag till 
indexens totala poäng (vilka delfrågor som bidrar mest), dels och framförallt genom att studera om 
olika delfrågor förändras olika mycket över tid. 

I den andra delen av analysen studeras kopplingen mellan de olika risk- och skyddsfaktorerna och 
psykisk ohälsa genom s.k. multivariata linjära regressionsmodeller. I dessa analyser har initialt 
samtliga risk- och skyddsfaktorer inkluderats men endast de som uppvisar statistiskt signifikanta 
(säkerställda) samband redovisas i den slutgiltiga tabellen. I modellerna tas hänsyn till att de olika 
förklarande variablerna (risk- och skyddsfaktorerna) kan vara kopplade till varandra och den 
koefficient som räknas fram, exempelvis kopplingen mellan föräldraskap och psykiska- 
psykosomatiska besvär, är den ”nettoeffekt” som framkommer efter hänsyn tagen till övriga 
variablers påverkan. Det rör sig därför om multivariata analyser. Vi börjar dock den delen av 
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analyserna med att redovisa enkla bivariata samband, dvs. varje risk- och skyddsfaktors samband var 
för sig med de tre måtten på psykisk ohälsa.  

Som nämndes ovan inkluderas även mått på brottsaktivitet, alkoholberusning, rökning och 
narkotikaanvändning i modellerna. Men sambanden mellan dessa och psykisk ohälsa kommer inte 
att redovisas närmare (förutom i appendix) utan variablerna finns med endast för att förvissa oss om 
hur robusta estimaten är för de risk- och skyddsfaktorer som denna studie fokuserar på. 

Det bör understrykas att för att kunna prata om effekter krävs longitudinella data vilket inte är fallet 
här. När vi således i rapporten pratar om en effekt, påverkan, koppling eller samband så betyder inte 
detta nödvändigtvis att risk- eller skyddsfaktorn, tex. skolmiljön, orsakar den psykisk ohälsan. Det kan 
ibland mycket väl vara frågan om ett motsatt orsakssamband, dvs. psykisk ohälsa som påverkar 
skolmiljön eller, mer troligt, att orsakssambandet går åt båda hållen (skolmiljön påverkar den 
psykiska ohälsan och den psykiska ohälsan påverkar skolmiljön). Det kan också vara så att de 
samband vi finner skulle förändras i styrka om analyserna istället hade baserats på data från samma 
individer över tid.  

Vårt tredje mått på psykisk ohälsa – utagerande besvär – består av många olika individuella 
riskfaktorer som i tidigare forskning visat sig ha effekt på psykisk ohälsa (Länsstyrelsen & RISE, 2021). 
Därför inkluderas måttet som en potentiell förklarande variabel i modellerna för psykiska -och 
psykosomatiska besvär och välbefinnande. För mer information om analyserna hänvisas till appendix. 

Eftersom många faktorer kan tänkas påverka varandra och därmed både vara en risk- och 
skyddsfaktorer och ett utfall, och att vi med våra tvärsnittsdata inte kan särskilja dessa effekter från 
varandra, blir det viktigt att utgå från vad som kan förväntas som sannolika resultat utifrån befintlig 
forskning. Samtliga de risk- och skyddsfaktorer som vi fokuserar på är också väldokumenterade som 
kausala orsaksvariabler på olika utfall som psykisk ohälsa (Länsstyrelsen & RISE, 2021). 

Vår enkla utgångspunkt blir därför, som antytts, att om vi får samband som pekar åt det förväntade 
hållet är det därför högst sannolikt att det till viss del, eller till stor del, beror på ett orsakssamband 
där risk- och skyddsfaktorn är en (av flera) bidragande orsak till den psykiska ohälsan.  

 

2.2 Intervjudata 

För att ta del av ungdomarnas egna beskrivningar av vad psykisk ohälsa kan bero på, har totalt 40 
kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuerna har fördelats jämnt mellan de fyra kommunerna samt 
med en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Det har handlat om 10 intervjuer i var och en av de 
fyra kommunerna varav 5 flickor och 5 pojkar per kommun. Intervjuerna har genomförts under 
perioden 14 september - 18 oktober 2021.  

Varje intervju har varat i 45 minuter och genomförts digitalt som videosamtal via MS Teams. Vi har 
valt att genomföra samtliga intervjuer under sen eftermiddag eller kvällstid, då intervjupersonerna 
har slutat skolan och befunnit sig i sin hemmiljö. Ungdomarna har ombetts att sitta på en lugn och 
ostörd plats i hemmet under respektive intervju. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats.   

De ungdomar som deltagit i studien har gått i årkurs 9 i respektive kommun och har varit boende i 
samma kommun till minst 50 % (några med en förälder boende i en annan kommun). Rekrytering av 
intervjupersoner har skett genom slumpmässigt urval. Vi har utgått från en lista med 
kontaktuppgifter till vårdnadshavare för ungdomar födda 2006 i respektive kommun. Samtliga 
vårdnadshavare på listan har kontaktats via telefon och de som har svarat när de blivit uppringda har 
blivit tillfrågade om deras ungdom har möjlighet att delta i en intervju. Vid godkännande från 
vårdnadshavare har vi därefter bokat in en intervjutid, antingen genom att ringa upp ungdomen via 
telefonnummer som vi fått från respektive vårdnadshavare, eller genom vårdnadshavaren som 
mellanhand. I en av kommunerna där rekryteringen var svårare pga. litet invånarantal har en av 
intervjupersonerna rekryterats på annat sätt än slumpmässigt urval. Istället har en redan rekryterad 
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intervjuperson rekommenderat en vän. I övrigt har samtliga intervjupersoner rekryterats enligt ovan 
beskrivning. Ungdomarna har fått ersättning i form av presentkort som tack för sitt deltagande. 

Inför start av rekryteringen publicerades information om studien på respektive kommuns hemsida. 
Där fanns en beskrivning av syftet med underökningen samt kontaktuppgifter till ansvarig på 
kommunen och till ansvarig för studien. De vårdnadshavare som hade frågor eller funderingar 
ombads ta kontakt, vilket skedde vid ett par tillfällen. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från ett förutbestämt antal frågeområden som 
täckts in i samtliga intervjuer. Formulering av frågor har anpassats efter varje intervjuperson, 
beroende på tidigare svar i intervjun. Utgångspunkten har varit att få ett så naturligt samtal som 
möjligt, där respektive intervjuperson skulle känna sig bekväm att uttrycka sina tankar utifrån vad 
som upplevdes viktigt och relevant i ämnet från deras eget perspektiv. I de fall då en intervjuperson 
har gett uttryck för att en viss orsak till psykisk ohälsa bland ungdomar i kommunen har varit extra 
viktig har det fått ta extra stor plats i intervjun. 

Varje intervju har inletts med en öppen fråga där vi beskrivit för intervjupersonen att det finns 
undersökningar visar att en relativt stor andel ungdomar uppger att de inte mår så bra. Intervju-
personerna har fått beskriva om det är en bild de känner igen eller inte och vad de tror att det kan 
bero på. Vi har på så sätt tidigt i intervjun fångat in intervjupersonernas spontana tankar, innan vi har 
exemplifierat utifrån mer specifika frågeområden. Efter intervjupersonernas spontana svar har vi 
ställt mer specifika frågor kring psykiska besvär, psykosomatiska besvär, välbefinnande (emotionellt, 
socialt, psykologiskt), utagerande besvär och framtidstro. Vi har även ställt frågor kring risk- och 
skyddsfaktorer kopplat till skola, kompisrelationer, föräldrarelationer och närmiljö.  

Intervjuerna har inte i första hand fokuserat på att intervjupersonerna ska beskriva sin egen psykiska 
hälsa. Fokus har istället varit att ha ett samtal med varje individ om hur de upplever att ungdomar 
mår i kommunen i allmänhet (bland kompisar, i skolan, i närmiljön osv.) och vad de tror är orsak till 
detta. Syftet har varit att få ungdomarnas perspektiv på vad resultaten från Stockholmsenkäten kan 
bero på. 

Vid analys av intervjusvaren har transkripten delats in i åtta grupper, uppdelat på kön och kommun. 
Därefter har samtliga transskript lästs igenom, en grupp av transskript i taget. Meningsbärande 
enheter som på olika sätt berört vad ungdomarna beskriver som orsak till psykisk ohälsa har 
markerats i texten. Intervjudata från respektive grupp har sedan kategoriserats utifrån de fyra ovan 
nämnda risk- och skyddsfaktorerna dvs. skola, kompisrelationer, föräldrarelationer och närmiljö. 
Data från var och en av de fyra risk- och skyddsfaktorerna har sedan analyserats var och en för sig. 

Det övergripande resultatet av de kvalitativa data som presenteras i denna rapport baseras på 
helheten av alla fyra kommuner dvs. den sammantagna bilden av samtliga 40 intervjuer. Variationer i 
resultat mellan kommuner har noterats och beskrivs då det förekommer. Tydligaste variationer 
mellan kommunerna har påvisats i avsnittet om kompisrelationer och närmiljö. De citat som 
presenteras i rapporten har anonymiserats, med hänsyn till intervjupersonernas integritet.  

 

2.3 Kombinera enkät- och intervjudata 

Resultaten från de kvantitativa och kvalitativa analyserna är viktiga i sig men bildar också grunden för 
en summering av resultaten där båda dessa data vägs in. Här utgår vi ifrån de olika blocken av risk- 
och skyddsfaktorer och hur dessa kopplas mot psykisk ohälsa och om vi finner gemensamma mönster 
enligt båda datakällorna. En viktig del blir här också att betrakta de två datakällorna som 
komplement till varandra. Om exempelvis skolmiljön framkommer som starkt predicerade faktor för 
psykiska och psykosomatiska besvär kan de kvalitativa intervjuerna både bekräfta och därmed, när så 
är fallet, ge en fördjupad bild av hur det hänger ihop.  
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Eftersom de kvantitativa variablerna för respektive skydds- eller riskfaktor inte har grupperats in i 
mer specifika delindex, såsom ett index för anknytning till skolan i sig, ett annat för uppmärksamhet 
från lärarna osv, blir kombinationen av kvantitativa och kvalitativa data ännu viktigare. Våra index är 
således ganska breda och trubbiga och intervjuerna fyller därför en viktig funktion i att ge en mer 
nyanserad bild av hur de kvantitativa resultaten ska förstås. Det mesta av dessa analyser presenteras 
i diskussionsavsnittet. 
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3. Resultat 
Den första delen i detta kapitel redovisas resultat från de kvantitativa analyserna av data från 
Stockolmsenkäten. Den andra delen redovisar resultat från de kvalitativa analyserna av data från 
djupintervjuerna genomförda med ungdomar i de fyra kommunerna, här med särskilt fokus på 
Vaxholm. 

  

3.1 Kvantitativa resultat från Stockholmsenkäten  

Fokus i detta avsnitt handlar om hur det ser ut i Vaxholm. Men för att underlätta tolkningen av 
resultaten för Vaxholm görs också en del jämförelser med de övriga kommunerna. Vi inleder därför 
avsnittet med att ge en övergripande bild av hur det ser ut i samtliga fyra kommuner för att därefter 
fokusera mest på Vaxholm men även då med vissa kommunjämförelser. 

 

3.1.1 Indexmåtten på psykisk ohälsa - alla fyra kommunerna  

I figur 3.1 redovisas utvecklingen av den psykiska ohälsan för samtliga tre mått (index) från 2016 till 

2020. Siffrorna avser alla fyra kommuner i hopslagna till ett större datamaterial och redovisas för 

flickor och pojkar separat. För samtliga tre mått framkommer tydliga skillnader mellan pojkar och 

flickor – högre för flickor på de två första (psykiska- psykosomatiska besvär och välbefinnande) och 

högre för pojkar på det tredje (utagerande besvär). För psykiska och psykosomatiska besvär rör det 

sig dessutom om en ökning från 2016 till 2020 som drivs av ökad ohälsa bland pojkarna, inte bland 

flickorna. För övriga två mått är förändringarna från 2016 till 2020 mindre, men med en tendens till 

ökade utagerande besvär genom en ökning bland flickorna. 

 

 

Figur 3.1. Nivåer av psykisk ohälsa enligt de tre måttet (index från 0 till 100)) 2016 och 2020 för flickor 

respektive pojkar. Ju högre desto större problem. Alla fyra kommuner sammanslagna till ett större 

datamaterial. 
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I figur 3.2 redovisas nivåerna för samma tre mått per kommun 2016 och 2020. Skillnaderna mellan 

kommunerna är relativt små men med vissa skillnader mellan kommunerna 2016 både för psykiska 

och psykosomatiska besvär och för välbefinnande. I båda fallen är nivåerna högst i Vallentuna (högst 

besvär) och lägst i Danderyd. För 2020 är skillnaderna mindre och icke signifikanta för samtliga tre 

mått. 

 

 

Figur 3.2. Nivåer av psykisk ohälsa enligt de tre måtten (index från 0 till 100)) 2016 och 2020 uppdelat per 

kommun. Ju högre desto mer besvär. 

 

3.1.2 Indexmåtten på psykisk ohälsa i Vaxholm 

Nivåer och utveckling gällande de tre indexmåtten över psykisk ohälsa 

Utvecklingen för respektive mått på psykisk ohälsa från 2016 till 2020 för Vaxholm redovisas i 
figurerna 3.3–3.5. När det gäller psykiska- psykosomatiska besvär (figur 3.3) är nivåerna relativt 
oförändrade från 2016 till 2020 men med en tendens till en ökning 2018–2020 för flickorna och en 
tendens till minskning 2018–2020 för pojkarna. Gapet mellan flickor och pojkar har inte minskat 
utan, om något, snarare ökat. För alla tre år sammantaget är nivån på den psykiska och 
psykosomatiska ohälsan ungefär densamma i Vaxholm jämfört med övriga tre kommuner både för 
flickor och för pojkar.  

Vårt mått på välbefinnande (figur 3.4) visar på ökade besvär över tid för flickorna men en stabil nivå 
för pojkarna 2020 jämfört med 2016 (dock med en tillfällig ökning 2018). Flickornas besvär ligger 
klart högre än pojkarnas och så även jämfört med flickor i övriga tre kommuner. Den negativa 
trenden i välbefinnande bland flickorna i Vaxholm avviker också från övriga tre kommuner där 
nivåerna är stabila över tid och t.o.m. sjunker något. For pojkarna i Vaxholm är skillnaderna jämfört 
med övriga kommuner mindre både i trender och i nivåer. 

När det gäller vårt tredje mått – utagerande besvär – är könsskillnaderna borta 2020 men tydliga 
både 2016 och 2018 med mer av besvär bland pojkarna. Flickorna har således en mindre gynnsam 
utveckling med en gradvis ökning 2016–2020 medan pojkarna uppvisar lägre nivåer 2020 än 2018 
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och ungefär samma 2020 som 2016. Skillnaderna mot övriga tre kommuner är små både i nivåer och 
i trender men med en kraftig minskning från 2018 till 2020 för pojkar i Vaxholm men mer stabila 
nivåer i övriga kommuner. 

 

Figur 3.3. Mått på psykiska och psykosomatiska besvär 2016–2020 för flickor respektive pojkar i Vaxholm. Index 
från 0 till 100 bestående av åtta frågor (ju högre desto mer besvär). 

  

Figur 3.4. Mått på välbefinnande 2016–2020 för flickor respektive pojkar i Vaxholm. Index från 0 till 100 
bestående av fyra frågor (ju högre desto mer besvär). 

  

Figur 3.5. Mått på utagerande besvär 2016–2020 för flickor respektive pojkar i Vaxholm. Index från 0 till 100 

bestående av 13 frågor (ju högre desto mer besvär). 
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De olika symptomens (delfrågornas) bidrag till totalpoängen för de tre måtten på psykisk ohälsa 

De tre måtten består av ett antal delfrågor som summerats ihop till index. Även om mest fokus i 
analyserna ligger på de tre sammanfattande måtten (indexen), som vi bedömer ger en bra bild av de 
ungas mående, betyder inte det att alla delfrågor bidrar lika mycket till totalpoängen inom respektive 
mått. Hur det ser ur för samtliga frågor (delbesvär) som ingår i respektive index redovisas nedan. 

 

Psykiska och psykosomatiska besvär 

Figur 3.6 redovisas dels medelpoängen för de åtta delfrågor (delbesvär) på psykiska besvär som 
indexet består av, dels hur stor andel av indexets sammantagna poäng som respektive delfråga 
svarar för. Siffrorna avser Vaxholm. Varje delfråga har kategoriserats från 0–4 där 0 står för det lägsta 
frekvensalternativet (svarat antingen Aldrig och på vissa frågor Sällan) och 4 för det högsta 
frekvensalternativet (svarat antingen Flera gånger i veckan eller på vissa frågor Väldigt ofta). 
Siffrorna redovisas för flickor och pojkar var för sig. 

Som framgår är likheterna mellan flickor och pojkar i Vaxholm stora i rangordningen av de olika 
delfrågornas medelpoäng. Flickorna uppvisar dock högre nivåer (poäng) på samtliga åtta, dvs. 
flickorna uppvisar genomgående en sämre psykisk och psykosomatisk hälsa än pojkarna. 

Svårt att sova är den delfråga (delbesvär) som bidrar allra mest till måttets totala poäng i Vaxholm, 
både för flickor och pojkar men dock med något större bidrag till totalpoängen för pojkarna än 
flickorna (19 % resp. 16 %). %). Näst vanligaste är huvudvärk följt av att känna sig ledsen och deppig 
utan att veta varför och haft nervös mage. Att känna sig rädd utan att veta varför uppvisar det lägsta 
siffrorna, och betydligt lägre än övriga sju delbesvär (ca 6 % av totalen för flickorna och 5 % av 
totalen för pojkarna). 

 

Välbefinnande 

Motsvarande nivåer och andelar av totalpoängen för de fyra delfrågor som ligger till grund för 
indexet över välbefinnande redovisas i figurerna 3.7a-b. Som för psykiska och psykosomatiska besvär 
är välbefinnandet sämre (högre nivå på staplarna) bland flickorna än bland pojkarna och som framgår 
gäller detta för samtliga fyra delbesvär. Störst är skillnaden mellan könen i duger inget till och minst i 
att det är härligt att leva. (För frågornas exakta ordalydelse, se kapitel 2). 

Vill ändra på sig själv bidrar med en påtagligt större andel av totalen än övriga tre delbesvär för båda 
könen (30 % för flickorna; 28% för pojkarna). Härligt att leva svarar för den lägsta bidragande 
andelen men med högre andel för pojkarna (26 %) än för flickorna (18 %).  

 

Utagerande besvär 

Detta index består av 13 frågor. Vissa delfrågor bidrar mycket mer än andra och allra mest bidrar 
delfrågan vill gärna vara där det händer spännande saker följt av händer att jag gör saker utan att 
tänka mig för och ser mig själv som en ganska så impulsiv person. 

Som framgår av figurerna är flickornas poäng på ungefär samma nivå som för pojkarna för dessa tre 
nämnda delbesvär men genomgående lägre för alla efterföljande 10. Detta innebär också att de tre 
första delfrågorna bidrar till en större del av totalpoängen för flickorna än för pojkarna. 

Jämfört med de två övriga måtten ovan är spridningen i poängen mellan de olika delfrågorna här 
större. De delfrågor som ligger lägst i poäng bidrar endast med några procent till totalpoängen. 
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Figur 3.6a-b. Psykiska och psykosomatiska besvär bland elever i årskurs 9 i Vaxholm 2016 och 2020. 

Medelpoäng per delfråga (A) och respektive delfrågas bidrar till totalpoängen (B) på måttet psykiska- 

psykosomatiska besvär för flickor och pojkar i Vaxholm 2016–2020. För alla åtta: Ju högre poäng desto mer 

besvär. Rangordnat efter delfrågornas poäng (sammantaget för flickor och pojkar) från högst till lägst. 

 

   

Figur 3.7a-b. Välbefinnande bland elever i årskurs 9 i Vaxholm 2016 och 2020. Medelpoäng per delfråga (A) och 

respektive delfrågas bidrar till totalpoängen på måttet välbefinnande (B) för flickor och pojkar i Vaxholm 2016–

2020. För alla fyra: Ju högre poäng desto mer besvär. Rangordnat efter delfrågornas poäng (sammantaget för 

flickor och pojkar) från högst till lägst. 
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Figur 3.8a-b. Utagerande besvär bland elever i årskurs 9 i Vaxholm 2016 och 2020. Medelpoäng per delfråga 

(A) och respektive delfrågas bidrar till totalpoängen på måttet utagerande besvär (B) för flickor och pojkar i 

Vaxholm 2016–2020. För alla fyra: Ju högre poäng desto sämre. Rangordnat efter delfrågornas poäng 

(sammantaget för flickor och pojkar) från högst till lägst. 
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3.1.3 Orsaksfaktorer - risk- och skyddsfaktorernas betydelse för de tre indexmåtten över 

psykisk ohälsa 

Vi har hittills visat att för samtliga tre måtten över psykisk ohälsa finns tydliga könsskillnader, även 
om skillnaderna kan ha minskat något över tid. I detta avsnitt ser vi nu närmare på hur de olika risk- 
och skyddsfaktorerna kopplas till dessa mått, dvs. hur mycket dessa förklarande variabler bidrar med 
i att förklara den variation i psykisk ohälsa som finns mellan eleverna i Vaxholm. Analyserna 
genomförs för flickor och pojkar separat för respektive mått på psykisk ohälsa. Även här görs vissa 
jämförelser med övriga kommuner. 

De fem huvudgrupperna av förklarande variabler (risk- och skyddsfaktorer) är således föräldraskap 
(eller föräldradrarelation, inklusive relation till vårdnadshavare), skolmiljön, problematiska 
kompisrelationer, fritid samt närmiljön.  

Dessa kompletteras med mått (index) gällande betyg i kärnämnena matematik, svenska och 
engelska, om man utsatts för mobbning (index gällande olika delfrågor om man blivit mobbad), om 
man begått brott (index över om man begått många olika typer av brott), samt separata frågor om 
användning av narkotika (ja, nej), druckit sig berusad av alkohol (ja, nej) och om man röker (ja, nej). 
Som nämndes i kapitel 2 kan vi inte för någon av de fem huvudgrupperna av risk- och skyddsfaktorer 
göra finare uppdelning i olika undergrupper t.ex. anknytning och uppmärksamhet när det gäller 
föräldradimensionen. 

Enkla korrelationer mellan samtliga förklarande variabler (inklusive kön) och respektive mått på 
psykisk ohälsa (tabell 3.1) ger en god övergripande bild som också är snarlik för alla fyra kommuner. 
Kön, skolmiljö och föräldraskap är de tre variabler som uppvisar starkast samband med de två första 
måtten på psykisk ohälsa. När det gäller utagerande besvär är bilden något annat där brott, närmiljö, 
problematiska kompisrelationer, alkoholberusning, narkotikaanvändning och rökning uppvisar tydliga 
samband. Här är dessutom sambandet med kön det motsatta, dvs. pojkar uppvisar högre grad av 
utagerande besvär än flickor. Flera andra variabler uppvisar svaga samband med de olika måtten på 
psykisk ohälsa (nära 0). 

I nästa steg ser vi närmare på kopplingen mellan de olika risk- och skyddsfaktorerna (faktorer) och 
psykisk ohälsa genom s.k. multivariata regressionsanalyser. Här ingår samtliga faktorer som uppvisar 
statistiskt signifikanta (säkerställda) samband. Modellerna tar hänsyn till att de olika faktorerna kan 
uppvisa samband sinsemellan och med utfallsmåtten. Den koppling som exempelvis framkommer 
mellan föräldraskap och psykiska- psykosomatiska besvär ska ses som en ”nettoeffekt” efter hänsyn 
tagen till övriga faktorers påverkan. Det rör sig därför om multivariata analyser av effekter och inte 
som i tabell 3.2 bivariata samband. Det bör emellertid påpekas att för att kunna prata om effekter 
krävs longitudinella data vilket inte är fallet här.  

Tabell 3.2 redovisar resultaten för Vaxholm. De faktorer med starkast koppling är rödmarkerade 
eftersom de uppvisar en relativt stor påverkan på de olika måtten över psykisk ohälsa och klart högre 
än övriga variabler som ingår i modellen. Faktorer med medelstark är blåmarkerade och de med 
svagare koppling, men fortfarande statistiskt signifikanta, är grönmarkerade. Resultaten för Vaxholm 
och för övriga tre samt för alla fyra kommuner sammantaget redovisas i detalj i appendix (tabellerna 
A2-A6). 
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Tabell 3.1. Samband (Pearson’s r) mellan olika förklarande variabler och de tre indexmåtten på psykisk ohälsa 

(n=2478–3584). Alla fyra kommunerna 2016, 2018 och 2020. Korrelationsmåttet går mellan 0–1: ju högre ju 

starkare) 

 

Förklarande variabler 

Psykiska och 
psykosomatiska 

besvär 

Välbefinnande Utagerande besvär 

Alla fyra kommuner (n=3478–3584) (n=3437–3568) (n=3372–3536) 

 
Kön 

 
-0,38 

 
-0,31 

 
 0,20 

Skolmiljön -0,31 -0,28 -0,31 
Mobbad  0,23  0,21  0,13 
Betyg -0,03 -0,01 -0,12 
Föräldraskap -0,23 -0,27 -0,37 
Närmiljön  0,16  0,19  0,27 
Problematiska kompisrelationer  0,17  0,09  0,40 
Brott  0,10  0,02  0,33 
Alkoholberusning  0,11  0,02  0,27 
Röker  0,12  0,06  0,25 
Använt narkotika  0,08  0,02  0,26 
Ledarledd fritid -0,09 -0,09 -0,05 
Fritid på fritidsgård  0,04  0,01  0,18 
   
Vaxholm (n=295–308) (n=299–307) (n=296–209) 

 
Kön 

 
-0,35 

 
-0,32 

 
 0,15 

Skolmiljön  0,36 -0,28 -0,32 
Mobbad  0,22  0,11  0,09 
Betyg  0,01 -0,04 -0,18 
Föräldraskap -0,24 -0,15 -0,38 
Närmiljön  0,12  0,11  0,35 
Problematiska kompisrelationer  0,21  0,04  0,41 
Brott  0,10 -0,10  0,27 
Berusning  0,06 -0,03  0,24 
Cigarettkonsumtion  0,10  0,01  0,24 
Använt narkotika  0,02 -0,04  0,22 
Ledarledd fritid -0,04 -0,07 -0,06 
Fritid på fritidsgård -0,01 -0,02  0,01 
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Tabell 3.2. Förklarande variablers (risk- och skyddsfaktorer) med statistiskt säkerställd effekt på de tre måtten psykisk ohälsa.  

Rangordnade efter dess betydelse (1= störst betydelse/effekt). Data avser 2016, 2018 och 2020 sammanslagna. 

 

  

Flickor 

  

Pojkar 

 Psykiska, psykosomatiska 
besvär 

Välbefinnande Utagerande besvär  Psykiska, psykosomatiska 

besvär 

Välbefinnande Utagerande besvär 

        

 1. Skolmiljön 1. Skolmiljön 1. Föräldraskap  1. Föräldraskap 1. Föräldraskap 1. Närmiljön 

   2. Problematiska 
kompisrelationer 

 1. Skolmiljön  2. Fritid på fritidsgård 

   3. Betyg  3. Mobbad   

        

        

Signifikanta 
hontrollvariabler1: 

 
Brott 

  
Rökning 

    

Brott 

 Alkoholberusning       

        

Rödmarkerad text= stark effekt (standardiserat estimat: >0,20); Blåmarkerad= medeleffekt (standardiserat estimat: 0,10–0,19);  

Grönmarkerad text= svag effekt (standardiserat estimat: <0,10) 
1 Kan ses mer som utfalls- än förklarande variabler men ingår i modellen som kontroll över att kopplingen mellan risk- och skyddsvariablerna och psykisk ohälsa inte förändras nämnvärt med 

eller utan dessa variabler (brott, alkohol- cigarett- och narkotikaanvändning) inkluderade i modellen. 
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Psykiska och psykosomatiska besvär 

När det gäller psykiska och psykosomatiska besvär uppvisar skolmiljön den enda tydliga och starka 
kopplingen för flickor i Vaxholm. För pojkar framkommer föräldraskap som den starkaste faktorn, 
följt av skolmiljön och mobbad (se tabell 3.2 och tabell A2 i appendix). 

Brott (att begå brott) framkommer för flickor som en förklarande variabel. För pojkar ingår brott 
också men blev i slutmodellen icke statistiskt säkerställd. För flickor framkommer även 
alkoholberusning som en faktor. Som nämnts tidigare betraktar vi dock inte dessa variabler som 
förklarande riskfaktorer som orsakar psykisk ohälsa utan de kan lika gärna ses som konsekvenser av 
psykisk ohälsa. Sannolikt hänger det tätt samman och påverkar varandra i båda riktningarna. Viktigt 
att påpeka i detta sammanhang är att kopplingen mellan de i tabellen nämnda risk- och 
skyddsfaktorerna och psykiska och psykosomatiska besvär kvarstår intakt och med ungefär samma 
styrka oavsett om dessa variabler (brotts, alkoholberusning) ingår i modellerna eller ej. 

Resultaten kan summeras som följer:  

• Positiv skolmiljö och positivt föräldraskap (pojkar) minskar de psykiska och psykosomatiska 
besvären 
 

• Utsatt för mobbning (pojkar) ökar de psykiska och psykosomatiska besvären 

Som framgår av appendix (tabell A2) är modellens förklaringsgrad (R2) något större för flickor än för 
pojkar. De risk- och skyddsfaktorer som inkluderas i modellen uppvisar således en sammantaget 
starkare koppling till psykiska och psykosomatiska besvärför flickor. Detta gäller både för Vaxholm 
men ännu tydligare för övriga tre kommuner.  

Kopplingen mellan skolmiljön och psykiska och psykosomatiska besvär tycks vara av större betydelse 
för flickor i Vaxholm än för flickor i övriga tre kommuner medan det motsatta tycks gälla för 
föräldraskap som alltså inte framkommer som en viktig förklarande faktor för flickor i Vaxholm (se 
appendix). Utsatthet för mobbning framkommer som en riskfaktor för flickor i övriga kommuner men 
inte för flickor i Vaxholm. 

När det gäller pojkarna är föräldraskapet det viktigaste predicerande faktorn och tycks också vara 
starkare kopplat till psykiska och psykosomatiska besvär i Vaxholm jämfört med pojkar i övriga tre 
kommuner. Utsatt för mobbning framkommer också som en riskfaktor för pojkar i övriga tre 
kommuner.  

Som framgår av tabell A2 i appendix är antalet risk- och skyddsfaktorer fler i modellerna för tre övriga 
kommuner än för Vaxholm. Detta kan sannolikt till viss del åtminstone förklaras av att Vaxholm är en 
liten kommun och därmed har ett mindre statistiskt underlag jämfört med övriga kommuner.  

 

Välbefinnande 

När det gäller välbefinnande framkommer även här skolmiljön som den i särklass viktigaste faktorn 
för flickor och föräldraskap som den viktigaste faktorn för pojkar. Inga andra risk- och skyddsfaktor 
framkom som tydlig predicerande faktorer. 

Resultaten kan summeras som följer:  

• Positiv skolmiljö (pojkar) och positivt föräldraskap (flickor) ökar välbefinnandet 

 

Även för detta mått på psykisk ohälsa visar sig modellens förklaringsgrad (R2) vara högre för flickorna 
än för pojkarna men överlag är förklaringsgraden för båda könen låg både jämfört med övriga två 
mått på psykisk ohälsa och jämfört med övriga tre kommuner. 
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När det gäller jämförelser med elever från övriga tre kommuner tycks skolmiljön vara av större 
betydelse för flickor i Vaxholm och när det gäller föräldraskap tycks dock förhållandet vara det 
motsatta: svagare koppling till välbefinnande bland flickor i Vaxholm (ingår inte heller i modellen för 
Vaxholm). När det gäller pojkarna så är föräldrafaktorn en viktig faktor av minst lika stor betydelse i 
övriga kommuner som i Vaxholm.  

Som framgår av tabell A3 är det även för detta mått på psykisk ohälsa fler risk- och skyddsfaktor som 
ingår i modellen för pojkar och flickor i övriga kommuner än i Vaxholm. 

 

Utagerande besvär 

Här framträder fler variabler än i tidigare analyserna ovan som viktiga. Föräldraskap är den viktiga 
bland flickorna, följt av problematiska kompisrelationer och betyg.  

När det gäller pojkarna uppvisar närmiljön den starkaste kopplingen. Fritid på fritidsgård 
framkommer också som en viktig faktor och i detta fall har de pojkar som oftare besöker fritidsgård 
en lägre nivå, inte högre nivå, av utagerande besvär. 

Resultaten kan summeras som följer:  

• Positivt föräldraskap (flickor) och högre betyg (flickor) minskar de utagerande besvären 
 

• Problematiska kompisrelationer och sällan på fritidsgård (pojkar) ökar de utagerande 
besvären 

Inte oväntat visar det sig att också utfallsvariabler såsom att begå brott och rökning tycks ha koppling 
till utagerande besvär (se tabell A4). Det tål att upprepas att dessa variabler inte betraktas som 
förklarande riskfaktorer som orsakar utagerande besvär utan de kan lika gärna ses som konsekvenser 
av utagerande besvär.  

Även i modellerna för utagerande besvär är förklaringsgraden högre för flickor än för pojkar. 
Skillnaden är markant. De inkluderade variablerna i modellen för flickorna förklarar 48 % av 
utagerande besvär men endast 21 % för pojkarna. 

Jämfört med flickor i övriga kommuner är kopplingen mellan föräldraskap och utagerande besvär för 
flickor i Vaxholm starkare. Betyg framkommer inte som viktig faktor för flickor i övriga kommuner 
men gör så i Vaxholm. 

När det gäller pojkar tycks närmiljön vara av viktigare betydelse i Vaxholm än i övriga kommuner. 
Även den variabel som mäter hur ofta man besöker en fritidsgård uppvisar starkare koppling i 
Vaxholm än i övriga kommuner. Men kanske mer intressant är att sambandet är det omvända mot 
det förväntade och jämfört med övriga kommuner: i Vaxholm uppvisar de pojkar som oftare besöker 
fritidsgård mindre av, och inte mer av, utagerande besvär. Sambandets riktning kan bero på vilka 
unga som besöker fritidsgård och detta kan se olika ut i olika kommuner. Det kan också bero på 
vilken funktion och roll som fritidsgården fyller, exempelvis vilka aktiviteter som finns och samspelet 
mellan fritidspersonal och unga. Också detta kan se olika ut i olika kommuner. 

Även för utagerande besvär framkommer fler risk- och skyddsfaktorer som signifikanta i modellerna 

för övriga kommuner än i Vaxholm (se tabell A4 i appendix). 
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Figur 3.9a-d. Utveckling av olika risk- och skyddsfaktorer 2016–2020 bland elever i årskurs 9 i Vaxholms stad 

enligt data från Stockholmsenkäten (Ju högre poäng ju mer risk). 
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3.1.4. Utveckling av de starkaste risk- och skyddsfaktorerna 

Skolmiljön och föräldraskap framkommer som de mest centrala riskfaktorerna för de tre måtten på 
psykisk ohälsa bland elever i årskurs 9 i Vaxholm. Även problematiska kompisrelationer och närmiljön 
framkom som viktiga i att förklara utagerande besvär. Skulle dessa risk- och skyddsfaktorer utvecklas 
i en gynnsam riktning kan vi därför förvänta oss, allt annat lika, en förbättrad psykisk hälsa bland 
ungdomar i Vaxholm. 

Hur utvecklingen ser ut dessa risk- och skyddsfaktorer 2016–2020 bland elever i årskurs 9 i Vaxholms 
stad framkommer i figurerna 3.9a-d. 

För flickorna är utvecklingen ogynnsam för två av faktorerna, nämligen skolmiljön (minskad skydd) 
och problematiska kompisrelationer (ökad risk). Föräldraskapsindexet uppvisar en stabil nivå under 
perioden medan indexet över närmiljön sjunker tydligt (minskad risk). 

För pojkarna är utvecklingen också gynnsam när det gäller närmiljön och för övriga tre är nivåerna 
relativt oförändrade 2020 jämfört med 2016.   

Vi kan alltså konstatera att den enligt analysera ovan viktigaste faktorn för pojkar – skyddsfaktorn 
föräldraskap– är stabil över tid medan den viktigaste för flickorna (för både psykiska och 
psykosomatiska besvär och för välbefinnandet) – skolmiljön som skyddsfaktor – minskar över tid. 
Sammantaget uppvisar flickorna en något mer bekymmersam utveckling än pojkarna.  

För de tre övriga kommunerna är nivåerna för de fyra risk och skyddsfaktorerna tämligen stabila från 
2016 till 2020 både bland flickor och pojkar. Flickorna i Vaxholm i årskurs 9 uppvisar således en något 
mer ogynnsam utveckling jämfört flickorna i övriga tre kommuner. 

 

3.1.5 Fördjupade analyser av föräldraskap och skolmiljön 

I detta avsnitt tittar vi mer i detalj på de separata delfrågor som dessa två viktigaste risk- och 
skyddsfaktorer består av. Vi ser närmare på om vissa delfrågor bidrar mer till totalpoängen än övriga 
men framförallt fokuserar vi på om vissa av dessa förändrats i mer ogynnsam (gynnsam) riktning än 
övriga under studieperioden. Sett ur ett preventivt perspektiv är förändringar centralt: om vissa 
aspekter av föräldraskap eller skolmiljön försämrats kan de också med rätt insatser framöver 
förbättras. 

Vi gör dock dessa analyser med viss försiktighet i tolkningar, framförallt den delen som rör olika 
delfrågornas bidrag till totalpoängen. Vi har genomgående betonat vikten av att se de olika indexen 
som en helhet bestående av olika delfrågor som sammantaget fångar in en och samma 
underliggande dimension. Att plocka ut separata delfrågor och jämföra dessa mot varandra kan bli 
missvisande eftersom svarsfrekvenserna på de olika delfrågorna kan betyda olika saker trots samma 
svarsalternativ. Exempelvis kan skillnaden mellan svarsalternativet Sällan och Ibland betyda olika för 
olika delfrågor. Dessutom består vissa av indexen av summan av olika delfrågor med olika 
svarsalternativ vilket också försvårar direkta jämförelser. Men givet denna försiktighet kan 
analyserna nedan ändå bidra till en ökad förståelse hur resultaten ska tolkas. 

 

Föräldraskap och dess delfrågor 

Detta index (figur 3.9a) består av nio delfrågor (se rutan nedan). Alla nio är i riktning mot positivt 
föräldraskap (skyddande). Frågorna handlar både om föräldrakontroll (fr. 81, 82, 83), föräldrarnas 
uppmärksamhet (fr. 83a, 83c, 83e) och anknytning till föräldrarna (fr. 82, 85g, 85h). Som framgick av 
figur 3.9a uppvisar både flickorna och pojkarna relativt sett stabila nivåer på detta index från 2016 till 
2020. 
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Beskrivning av föräldrafrågorna: Dimension 
 

Svarsalternativ 
Fr. 81: Alltid/Ibland/Sällan/Aldrig/Vet ej 
Fr. 82 Ja, alla/Ja, de allra flesta/Ja, några/Nej, ingen/Vet inte 
Fr. 83: Ja helt och hållet/Ja, till större delen/Ja, en liten del/Nej, inte alls/Vet ej 
Fr 84: Ja/Nej/Vet ej 
Fr 85a-h: Stämmer mycket dåligt/Stämmer ganska dåligt/Stämmer ganska bra/Stämmer mycket bra  

 

81. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare var du är när du är ute med kamrater på kvällar? Kontroll 

82. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater du umgås med på din fritid? Kontroll 

83. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vad du spenderar dina pengar på? Kontroll 

84. Om du har ett personligt problem, kan du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp? Anknytning 

Fr. 85a-h: Hur väl stämmer följande påståenden in på hur dina föräldrar/vårdnadshavare är mot 
dig?: 

 

85a. De ger mig beröm när jag gör något bra Uppmärksamhet 

85c. De brukar uppmuntra och stötta mig Uppmärksamhet 

85e. De märker när jag gör något bra Uppmärksamhet 

85g. Jag bryr mig om vad mina föräldrar/vårdnadshavare säger Anknytning 

85h. Mina föräldrar/vårdnadshavare är en förebild för mig Anknytning 

 

Nivåer och förändringar 2016–2020 per delfråga och totalt framgår av tabell 3.3a-b. Här har vi för 
enkelhetens skull kodat om varje delfråga från 0 (högsta skydd: ex. Stämmer mycket bra) till 1 (lägsta 
skydd ex. Stämmer mycket dåligt). De två svarsalternativen däremellan är kodade som 2/3 (ex. 
Stämmer ganska bra) och 1/3 (ex. Stämmer ganska dåligt. För delfråga 82 finns bara två 
svarsalternativ som här är kodade som 1 (Ja) och 0 (Nej) och för delfrågorna 81–83 ser 
svarsalternativet annorlunda ut men kodningen är densamma som för delfrågorna 85a-h. 

Som kan uttydas från tabellen finns viss skillnad mellan delfrågorna i hur mycket de bidrar med till 
totalen. Här är kanske av mest intresse vilka som bidrar minst (=minst skydd) (rödmarkerade i 
tabellen).  

För både flickor och pojkar i Vaxholm uppvisar en delfråga om föräldrakontroll lägst eller nästan lägst 
bidrag till totalpoängen, nämligen delfråga 83 (om föräldrarna/ vårdnadshavarna vet vad man 
spenderar sina pengar på).  

För flickorna uppvisar ytterligare en kontrollfråga låga poäng (delfråga 82: om föräldrarna/ 
vårdnadshavarna vilka kamrater man umgås med på sin fritid) och en fråga om föräldrarnas 
uppmärksamhet (delfråga 85e: de märker när jag gör något bra). För pojkarna är det istället två 
delfrågor om anknytning som tillsammans med ovan nämnda kontrollfråga bidrar minst (lägst skydd): 
fråga 85h: mina föräldrar/vårdnadshavare är en förebild för mig) och fråga 85g: jag bryr mig om vad 
mina föräldrar/vårdnadshavare säger. Några delfrågor med poäng på drygt eller nära 0,90 uppvisar 
högst bidrag till totalpoängen, dvs. bidrar mest till högt skydd.  

Dessa mönster med, trots allt, sammantaget små skillnader mellan de olika delfrågornas bidrag 
framkommer också för övriga kommuner. Av kanske större intresse är att studera förändringarna 
2016–2020, framförallt om vi utifrån dessa data vill planera för olika preventiva insatser. Här ser det 
olika ut i olika kommuner och även mellan könen.  

När det gäller både flickor och pojkar i Vaxholm är förändringen i stort sett ingen alls i medelpoäng 
från 2016 till 2020. Några delfrågor uppvisar dock större förändringar – åt båda hållen. 

När det gäller flickorna uppvisar delfråga 82 den största minskningen (minskat skydd), alltså frågan 
om föräldrarna/ vårdnadshavarna vilka kamrater man umgås med på sin fritid). Även delfråga 83 
uppvisar en ganska tydlig minskning (om föräldrarna/vårdnadshavarna vad man spenderar sina 
pengar på). Båda är kontrollfrågor (rödmarkerade). 
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För pojkarna är det delfrågorna 85a och 85c (rödmarkerade) som uppvisar största minskningar och 
båda mäter föräldrarnas uppmärksamhet (fråga85a: de ger mig beröm när jag gör något bra; fråga 
85c: de brukar uppmuntra och stötta mig). 

För båda könen är samma två delfrågor som uppvisar störst ökningar (ökat skydd), även om 
ökningarna är större för pojkarna. Båda delfrågorna mäter anknytning till föräldrarna: fråga 95h: 
mina föräldrar/vårdnadshavare är en förebild för mig och fråga 84: Om man har ett personligt 
problem så kan man be någon av föräldrarna/vårdnadshavarna om hjälp.  

 

Tabell 3.3a-b. Poängnivå och förändringar för respektive delfråga till grund för indexet föräldraskap. 

Vaxholm 2016–2020. Poäng från 0 (inget skydd) till 1 (fullt skydd). 

A: Flickor Medelpoäng 

Samtliga nio 

Fråga 

85a 

Fråga 

85c 

Fråga 

85e 

Fråga 

85g 

Fråga 

85h 

Fråga 

81 

Fråga 

82 

Fråga 

83 

Fråga 

84 

 Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng 

2016 0,81 0,86 0,86 0,75 0,81 0,75 0,92 0,79 0,70 0,86 

2018 0,79 0,87 0,83 0,73 0,80 0,72 0,84 0,77 0,68 0,90 

2020 0,80 0,85 0,87 0,78 0,84 0,81 0,88 0,69 0,65 0,90 

           

Medelpoäng 

2016–2020) 

0,80 0,86 0,85 0,75 0,82 0,76 0,88 0,75 0,68 0,89 

Bidrag till 

totalpoäng (%) 

-- 12% 12% 10% 11% 11% 12% 10% 9% 12% 

Förändring 

2016–2020 

-0,01 -0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 -0,04 -0,10 -0,05 0,05 

 

B: Pojkar Medelpoäng 

Samtliga nio 

Fråga 

85a 

Fråga 

85c 

Fråga 

85e 

Fråga 

85g 

Fråga 

85h 

Fråga 

81 

Fråga 

82 

Fråga 

83 

Fråga 

84 

 Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng 

2016 0,77 0,86 0,86 0,77 0,73 0,62 0,84 0,77 0,68 0,86 

2018 0,76 0,85 0,78 0,69 0,73 0,65 0,83 0,79 0,62 0,94 

2020 0,77 0,77 0,80 0,72 0,68 0,73 0,88 0,74 0,70 0,97 

           

Medelpoäng 

2016–2020) 

0,77 0,83 0,81 0,72 0,71 0,67 0,85 0,77 0,67 0,92 

Bidrag till 

totalpoäng (%) 

-- 12% 12% 10% 10% 10% 12% 11% 10% 13% 

Förändring 

2016–2020 

0,00 -0,08 -0,06 -0,05 -0,05 0,11 0,03 -0,03 0,02 0,11 
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Skolmiljön och dess delfrågor 

Detta index (figur 3.9b) består av 13 delfrågor (se rutan nedan) där nio är i riktning mot positiv 
skolmiljö (skydd) och övriga fyra i riktning mot negativ skolmiljö (risk). En fråga mäter skoltrivsel, de 
övriga mäter tydliga förväntningar, inflytande, anknytning till skolan samt uppmärksamhet från 
lärare. Som redovisades i figur 3.9b har detta index minskat något bland flickorna i Vaxholm (minskat 
skydd) och varit i stort sett oförändrat bland pojkarna från 2016 till 2020. 

 

Beskrivning av frågorna: Dimension 
 

Hur väl stämmer följande påståenden in på din skolsituation?  
För samtliga med svarsalternativen: Stämmer mycket dåligt/Stämmer ganska dåligt/Stämmer 
ganska bra/Stämmer mycket bra 

 

55a. Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan Tydliga förväntningar 
55b. Jag trivs bra i skolan Trivsel 
55c. Vi elever är med och planerar vad vi skall göra i undervisningen Inflytande 
55d. Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan Uppmärksamhet 
55f. Skolarbetet känns meningslöst Anknytning 
55g. Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss. Inflytande 
55h. Lärarna förklarar vad vi får och vad vi inte får göra  Tydliga förväntningar 
55j. Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra Uppmärksamhet 
55k. Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan Inflytande 
55l. Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad Tydliga förväntningar 
55m. Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbar hårt Uppmärksamhet 
55n. Jag ser fram emot att gå till lektionerna Anknytning 
55q. Skolarbetet gör mig förvirrad Anknytning 

 

Även här har vi kodad om de 13 olika delfrågorna (påståendena) från 0 till 1 enligt samma förfarande 
som för föräldrafrågorna. I detta fall ingår alla 13 delfrågorna i samma block av frågor och alla 13 har 
därför samma svarsalternativ. 

Tabell 3.4.a-b. visar hur det ser ut för de 13 delfrågorna uppdelat på flickor och pojkar. Lägst poäng, 
och därmed minst bidrag till denna skyddsfaktor för både flickor och pojkar, uppvisar följande tre 
delfrågor: fråga 55j (med allra lägst poäng) som mäter lärarnas uppmärksamhet (skolan berättar för 
mina föräldrar om jag gjort något bra; följt av fråga 55n som mäter anknytning till skolan (jag ser 
fram emot att gå till lektionerna) och fråga 55c som mäter inflytande i skolan (vi elever är med och 
planerar vad vi skall göra i undervisningen). Alla dessa tre delfrågor bidrar med mellan 4–6 % vardera 
av totalpoängen.  

Flera övriga svarar för ca 7–9 % av totalen och ytterligare andra ligger högre och därmed med större 
andel av totalen, nämligen delfrågorna 55a och 55c (jag vet vilka regler som gäller på den här skolan) 
och fråga 55c (jag trivs bra i skolan). Detta gäller också för båda könen. 

Även här torde dock förändringar vara av störst intresse. Här ser det olika ut mellan kommuner och, i 
vissa fall, mellan könen.  

För flickorna i Vaxholm är alltså nivåerna något lägre över tid och detsamma gäller för 11 av de 13 
delfrågorna. Störst bidrag till minskningen (rödmarkerade) svarar följande delfrågor för: fråga 55a, 
55f och 55g. Den första mäter förväntningar (jag vet vilka regler som gäller på den här skolan), den 
andra anknytning (skolarbetet känns meningslöst) och den tredje inflytande (vi elever får vara med 
och bestämma över saker som är viktiga för oss). 

För pojkarna, som uppvisar i stort sett ingen förändring alls totalt sett, svarar följande två delfrågor 
för störst minskning (rödmarkerade): fråga 55k: elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan, 
som mäter inflytande och fråga 55m som mäter lärarnas uppmärksamhet (mina lärare ger mig inget 
beröm om jag jobbar hårt).  
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Den fråga som uppvisar störst ökning (ökat skydd) är för båda könen är fråga 55q (skolarbetet gör 
mig förvirrad) som sägs mäta anknytning. Ökningen är dock liten för flickorna och ingen övrig fråga 
uppvisar någon tydlig ökning för flickorna. För pojkarna uppvisar också fråga 55h, som mäter 
förväntningar, en ökning (lärarna förklarar vad vi får och vad vi inte får göra).  

 

Tabell 3.4a-b. Poängnivå och förändringar för respektive delfråga till grund för indexet skolmiljön. Vaxholm 2016–

2020 (Poäng från 0 till 1). 

A: Flickor Medel-

poäng 

Samtliga 

13 

Fr. 

55a 

Fr. 

55b 

Fr. 

55c 

Fr. 

55d 

Fr. 

55f 

Fr. 

55g 

Fr. 

55h 

Fr. 

55j 

Fr. 

55k 

Fr. 

55l 

Fr. 

55m 

Fr. 

55n 

Fr. 

55q 

 Poäng Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

2016 0,54 0,89 0,71 0,40 0,50 0,57 0,51 0,71 0,30 0,54 0,62 0,54 0,33 0,43 

2018 0,53 0,84 0,75 0,41 0,51 0,58 0,45 0,73 0,24 0,45 0,62 0,57 0,32 0,39 

2020 0,49 0,76 0,70 0,41 0,40 0,45 0,39 0,66 0,25 0,44 0,59 0,49 0,33 0,46 

               

Medelpoäng 

2016–2020) 

0,54 0,83 0,69 0,44 0,50 0,54 0,48 0,72 0,28 0,55 0,62 0,54 0,32 0,44 

Bidrag till 

totalpoäng 

(%) 

-- 12% 11% 6% 7% 8% 7% 10% 4% 7% 9% 8% 5% 6% 

Förändring 

2016–20 

-0,06 -0,13 -0,01 0,01 -0,10 -0,13 -0,12 -0,05 -0,06 -0,10 -0,03 -0,04 -0,01 0,04 

 

A: Pojkar Medel-

poäng 

Samt-

liga 13 

Fr. 

55a 

Fr. 

55b 

Fr. 

55c 

Fr. 

55d 

Fr. 

55f 

Fr. 

55g 

Fr. 

55h 

Fr. 

55j 

Fr. 

55k 

Fr. 

55l 

Fr. 

55m 

Fr. 

55n 

Fr. 

55q 

 Poäng Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

Poä-

ng 

2016 0,55 0,81 0,79 0,40 0,52 0,52 0,43 0,62 0,40 0,53 0,64 0,59 0,38 0,51 

2018 0,52 0,75 0,77 0,39 0,53 0,47 0,46 0,65 0,37 0,46 0,69 0,55 0,32 0,46 

2020 0,54 0,77 0,78 0,42 0,56 0,55 0,42 0,69 0,32 0,42 0,61 0,49 0,39 0,64 

               

Medel-poäng 

2016–2020) 

0,54 0,78 0,78 0,40 0,54 0,51 0,44 0,65 0,36 0,47 0,65 0,54 0,37 0,54 

Bidrag till 

totalpoäng (%) 

-- 11% 11% 6% 8% 7% 6% 9% 5% 7% 9% 8% 5% 8% 

Förändring 

2016–20 

-0,01 -0,04 -0,01 0,01 0,04 0,04 -0,02 0,07 -0,08 -0,12 -0,02 -0,10 0,01 -0,06 
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3.2 Kvalitativa resultat från djupintervjuer - ungdomarnas egen beskrivning 
av vad psykisk ohälsa kan bero på 

I detta kapitel beskrivs det sammantagna resultatet av alla fyra kommuner, dvs resultat från de 40 
intervjuerna som helhet. I de fallen då det har förekommit tydliga skillnader mellan kommunerna 
beskrivs det i texten.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av skillnad mellan flickor och pojkar som framkommit i 
intervjuerna. Därefter följer ett avsnitt om var och en av de fyra risk- och skyddsfaktorerna skola, 
kompisrelationer, föräldrarelationer och närmiljö. Kapitlet avslutas med tre särskilda avsnitt om 
sömnsvårigheter, huvudvärk och magont samt utagerande besvär.  

Det intervjupersonerna spontant har nämnt som störst orsak till psykisk ohälsa är skola och 

kompisrelationer, dessa avsnitt har därför fått ta störst plats, både i intervjuerna och i rapporten. 

 

3.2.1 Skillnad mellan flickor och pojkar 

Intervjuerna har visat på stora skillnader i hur flickor och pojkar pratar om psykisk ohälsa. Det finns 
tydliga skillnader i intervjusvaren som visar på att flickor och pojkar tycks hantera psykisk ohälsa på 
olika sätt, framförallt när det kommer till att dela sina känslor och sitt mående med andra. Skillnaden 
i erfarenhet av att prata om psykisk hälsa med andra människor har också gjort att de genomförda 
intervjuerna med flickor respektive pojkar har tagit sig i uttryck på olika sätt. Det har till viss del 
påverkat resultaten, samtidigt är skillnaderna ett viktigt resultat i sig. Ungdomarna har också själva 
uttryckt en medvetenhet kring könsnormer och sociala förväntningar som de menar påverkar dem i 
deras sätt att vara och agera.  

Flickorna har i regel haft mycket att berätta och dela med sig av under intervjuerna, bland många 
flickor märks det att de har funderat mycket på frågor om psykisk hälsa/ohälsa i sin vardag vilket 
också bekräftas i intervjusvaren. Det tycks finnas en större vana att uppmärksamma sin egen 
hälsa/ohälsa och dela det med andra. Flickor tycks också i större utsträckning ta del av andras 
berättelser kring psykiskt mående. Många beskriver att det är ett samtalsämne de diskuterar med 
sina vänner, man finns där för varandra och stöttar om någon inte mår bra. Större delen av de 
flickorna har därmed kunnat referera både till sig själv och sin omgivning när de svarat på frågorna i 
intervjun. Oberoende av sitt eget mående har flickorna ofta haft kännedom om hur andra runt 
omkring dem mår och orsaker till detta. Det har gett en stor bredd i intervjusvaren.  

“Vi pratar om det ganska mycket faktiskt. När vi träffas så frågar vi hur man mår. ”Nej 
jag mår lite sämre idag för att…” Så kan man liksom ta hjälp, så kan ens kompis finnas 
där och stötta en. Vi är ganska noggranna med det faktiskt, jag och mina vänner”  

Flera flickor beskriver dock att även om de pratar om sitt mående med de närmsta vännerna, håller 
de upp en fasad för omgivningen där de utåt visar att de mår bättre än vad de i själva verket gör. 
Flera beskriver att de mår dåligt, men att de väljer att inte visa det för sina vänner i skolan.  

”Jag tror väldigt många går och gömmer sig, typ. Att man döljer det bakom ett skratt 
eller ett leende, att man är glad hela dagen, men egentligen kanske man inte mår så bra. 
Då vill man inte visa att man faktiskt mår dåligt, man tror att det är något tillfälligt, och 
man behöver inte dra ner andra till botten för att man själv är där, man behöver inte dra 
ner folk i ens egna problem om man tror att det är tillfälligt. Det känns så. Sen blir man 
kvar där, ofta.”  

”Alltså… Jag tror ju typ att ungdomar i min ålder kanske typ gömmer att de kanske inte 
mår jättebra, men de visar att de mår bra. Så man kanske ser att folk… ”jamen, hon mår 
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ju bra”, men egentligen mår hon kanske inte så jättebra. Typ som mig. Jag mår kanske 
inte jättebra, men jag kan inte visa det, liksom” 

Det ska dock tilläggas att även de flickor som beskriver att de håller upp en fasad och visar utåt att de 
mår bättre än vad de gör, har i regel ändå haft relativt lätt att öppna upp sig i intervjun och de har 
haft många tankar och reflektioner kring psykisk hälsa. Psykisk hälsa tycks vara ett ämne som ligger 
nära till hands att prata om, i större utsträckning än för pojkarna. 

Många av de intervjuade pojkarna har haft betydligt svårare än flickorna att svara på frågorna i 
intervjun. De säger ofta att de inte brukar prata om hur de mår och att de håller sina känslor och sitt 
eget mående för sig själva. Att prata om sådana saker uppfattas inte passa in i den manliga normen 
och en machokultur nämns. När pojkarna har svarat på frågorna under intervjun har de därför främst 
kunnat utgå från sig själva och sina egna erfarenheter, de har inte kunnat referera till andra personer 
i sin omgivning i någon större utsträckning.  

“Det är ju lite såhär med mansnormen, typ att man alltid ska vara stark och tuff och inte 
visa känslor, att det har lite med det att göra”  

“Oftast mår jag inte så dåligt. Men om jag gör det, då tror jag att jag håller det för mig 
själv. Och sen går det väl över liksom”  

Flera av pojkarna har också blivit förvånade när de under intervjun fått veta att undersökningar visar 
att många unga mår dåligt, eftersom de varken sett eller hört att det skulle förhålla sig på det sättet. 
Deras uppfattning har varit att de flesta runt omkring dem mår bra, ingen av deras vänner har visat 
tecken på något annat och inte heller berättat något om sitt mående.  

Några av de intervjuade pojkarna beskriver dock att de känner sig trygga med att prata med sina 
närmsta vänner om sitt mående. Om de själva mådde dåligt skulle de dela det med andra och på 
samma sätt tror de att deras närmsta vänner skulle berätta för dem om de inte mådde bra. Det tycks 
dock mindre vanligt bland pojkar än bland flickor.  

 

3.2.2. Skolan 

Stress och prestation kopplat till skolarbete 

Skolarbete är en av de mest omnämnda orsakerna till psykisk ohälsa i alla fyra kommuner, både 
bland flickor och pojkar. Det handlar dels om arbetsbelastning och mängden skolarbete, dels om en 
ökad press att få tillräckligt höga meritpoäng för att komma in på gymnasiet. Ofta har man siktet 
inställt på ett visst gymnasium och i de fall det krävs höga meritpoäng på just den gymnasieskolan 
där man vill gå, så ökar också pressen och stressen.  

Ungdomarna upplever att betygen i årskurs nio har stor betydelse för vilken framtid de kommer få, 
att det påverkar huruvida de kommer kunna få ett bra liv som vuxen. En sämre gymnasieskola 
uppfattas i sin tur ge sämre framtid. Varje prov och inlämningsuppgift upplevs som avgörande och 
man upplever inte att det finns utrymme för misslyckanden. Prestationen i skolan får därmed väldigt 
stora proportioner, vilket skapar en stress, både över att hinna med och att prestera tillräckligt bra. 
Vilken gymnasieskola man tar sikte på handlar både om vad kompisarna väljer, förväntningar från 
föräldrar och skolans rykte. Flera nämner att de känner till vilka skolor som kräver höga meritpoäng 
och vad som krävs för att komma in där. Lärarna sätter också till viss del press på eleverna och 
förklarar vikten av att prestera bra och vilka konsekvenser det får om de inte satsar tillräckligt högt.   

”Alltså, det är ju en stor press. Man tänker väl att ”det här avgör vilken linje jag kommer 
in på, vilket avgör var jag hamnar i livet”, och då blir det väldigt stor press, och jag tror 
verkligen att många lärare stressar upp unga på det sättet: ”Det du presterar på det här 
pappret kan förändra din framtid” 
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”Det kan ju vara om… alltså, en del kan ju vara mycket stress inför… alltså, nian är ju det 
viktigaste året. Inför prov, inför bedömningsuppgifter och så. Det är mycket att hinna 
med, mycket som hänger på det här” 

”För nu är det den sista spurten, det är nu det gäller, det betyg man får nu, det är 
avgörande. Så man vill sätta ett så högt betyg. Man orkar ju inte sätta alltför hög press 
på sig själv, så… man vill ju, men man vill inte, samtidigt” 

”Status är att man ska ha… man ska ha väldigt mycket meritpoäng för att kunna komma 
in på nån skola. För att få en bra framtid. Och det är liksom… folk tänker… i Danderyd är 
det lite så här att man tänker att om man inte får bra betyg så får man ingen framtid. Så 
det är mycket stress, dels från skolan, men från ens kompisar också. Ens kompisar har 
också väldigt bra betyg” 

Utöver pressen att prestera tillräckligt bra, finns också en upplevelse av att proven kommer samlat 
väldigt tätt, så att det blir svårt att hinna med. Tempot upplevs högt, med många olika prov samma 
vecka, ibland samma dag. Ungdomarna beskriver att det ofta blir väldigt intensivt, vilket skapar en 
ständig stress i vardagen.  

“Ofta när det är så jättemycket…intensivt, det kan vara flera prov på bara någon veckas 
tid. Då kan det vara extremt stressigt. Men sedan allmänt att tänka att man behöver få 
till ett bra prov, inlämning, läxa, att kunna få bra betyg och så”  

”Det är för mycket, tycker jag. Alltså, jag är typ stressad hela tiden i skolan, varje dag. 
Betygen och allting man ska hinna göra för att få bra betyg… ja, så känner jag. Det är 
några som känner att de inte bryr sig, men de allra flesta… det är ju väldigt höga krav 
från skolan. Det är väldigt mycket prov och läxor och man ska få bra betyg och liksom… 
Ja, det är väldigt mycket hela tiden. Det är väldigt stressigt.”  

I vissa skolor finns begränsning på antal prov per vecka, vilket tycks fungera och uppskattas av 
eleverna som har det så. Några vittnar dock om att regeln inte alltid efterföljs eftersom det är svårt 
för lärarna att samordna planeringen eller att kommunikationen lärarna emellan inte riktigt fungerar. 
I vissa fall upplever också eleverna att proven kommer med för kort framförhållning vilket gör det 
svårt att planera sina studier.  

”Det var så förut att det fick vara mest tre prov, men sen tog de bort det, för det var så 
här… alla lärare skulle då behöva samarbeta, och det skulle vara för svårt” 

”När det är så mycket prov och sånt så handlar det ju oftast om att lärarna har lite dålig 
kommunikation med varandra. Eller, de sätter in prov samtidigt. Man får ju typ bara ha 
två prov på en vecka, inlämningar och sånt… Men ibland blir det ju jättemycket på en 
vecka, och då blir man lite så här, ”ja, ni kan väl planera bättre…” 

”Och i vår skola får man ha max två prov per vecka, vilket är jättebra, för då kan man 
ändå försöka balansera ut det. Men ibland kan det vara att proven kommer en vecka 
innan, och det kan vara ett stort prov, och då blir det jättestressigt. Och så måste man 
plugga direkt innan”  

Till viss del nämns att det inte nödvändigtvis är mängden prov och inlämningsuppgifter som är 
problemet, utan den stress och press man känner att prestera tillräckligt bra. Kraven för att prestera 
intensifieras och ribban för att vara tillräckligt bra höjs. Just i årskurs nio är det viktigare att prestera 
bra än i tidigare årskurser, med anledning av intagning till gymnasiet.  

”Eller… det är inte jättestor skillnad [mot tidigare årskurser], det är väl mer… mängden 
plugg och sånt vi får, det är inte så stor skillnad, men nu kan i alla fall jag känna mig mer 
stressad, för nu vet jag att de här betygen kommer spela roll för nånting.” 
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”Då [i tidigare årskurser] var det ju inte lika viktigt att prestera, men nu när det hänger 
på ens framtid, vilket gymnasium man kommer in på och så, så kanske man mår sämre 
över det, för att man stressar över skolan.” 

Ungdomarna beskriver att det handlar om den press de sätter på sig själva, men även press från 
föräldrar och lärare. Några beskriver en rädsla över att föräldrarna ska bli besvikna på dem om de 
inte presterar tillräckligt bra. Andra beskriver att skolan är en högpresterande skola där alla elever 
förväntas prestera bra med höga betyg, vilket skapar en press i sig. Bland högpresterande elever 
finns det också en jämförelse mellan kompisar och man beskriver en tävlingsinriktad stämning. Flera 
beskriver att de reflekterar över konsekvenserna av sin prestation, vad det innebär för framtiden.   

”… alltså, vissa föräldrar lägger ju press på barn, och säger, ”du måste komma in på det 
här”, typ. Och då kan det ju bli extra jobbigt, för då tänker man, ”ifall jag får B på det här 
provet, som jag måste få A på, så kommer mina föräldrar bli besvikna på mig”, och det 
kan ju vara jättejobbigt” 

”I vår skola är det så att alla satsar väldigt högt, så då blir det att lärarna också sätter 
press på oss, för de vet att vi kan prestera så bra. Sen är det även att… man pressar sig 
själv lite för att… jag pressar i alla fall mig själv ganska hårt. Och då blir det att jag vill 
prestera lika bra som alla andra i klassen. Och då blir det den där pressen.” 

”I min klass är det så. Där är det väldigt mycket så. Vi är väldigt betygsmedvetna och vi 
ska få så här bra betyg, vi ska komma in på den här skolan, liksom. Det är bara 
jämförelse hela tiden, vilket är lite jobbigt och påfrestande.” 

”Det märks ju. Man pratar ju om det i skolan. Och folk är stressade över poäng och vad 
de ska välja och om de kommer in eller inte. Och det är ju också… skolan känns ju som 
att den blir mer och mer tävlingsinriktad. Så folk är lite så här… småstressade, ”tänk om 
den här personen kommer in men jag inte kommer in”, lite såna grejer. Folk jämför ju 
mer med andra än man kanske borde.”  

”Ja, det tror jag. Det är nog mycket lärarna som stressar upp en. Sen stressar man upp 
varandra, och sig själv, med ”åh, nu fick inte jag det bästa betyget på det här provet, vad 
innebär det?” 

Att lägga mycket tid på sina studier får också konsekvenser för hur mycket tid som finns till andra 
aktiviteter. Flera nämner att känns jobbigt att skolarbetet tar upp så mycket tid av dygnets timmar, 
och att man därmed inte hinner andra saker som man önskar göra i livet, sådant som man tycker är 
kul och som man mår bra av. För att kunna prestera tillräckligt bra i skolan beskrivs att man måste 
välja bort att umgås med vänner och familj eller att bara ha egen tid och ta det lugnt. Att inte få 
möjlighet att koppla av och göra sådant som är roligt för att hinna med skolan kan upplevas tungt 
vilket kan påverka måendet. Några beskriver att livet inte känns roligt när man inte får tid till sådant 
som är kul, utan enbart behöver fokusera på sina studier. Man upplever att skolarbetet tar över för 
mycket.  

”Ofta tror jag det är skolan. Mina kompisar pratar väldigt mycket om hur mycket läxor 
man får, hur mycket du ska hinna med innan deadline. Och då blir det ju väldigt 
stressande, för man har ju tusentals olika ämnen, och ska hinna med det till det där 
datumet, samtidigt som du ska hinna ta det lugnt, du ska hinna äta, du ska hinna vila 
upp dig… träna, om du gör det, osv. Så jag tror de flesta är stressade över sånt.” 

”Jag tror att det är väldigt mycket stress. Eftersom livet kretsar så mycket runt skolan 
hela tiden. Man kanske tycker det är jobbigt i skolan, att det är svårt i skolan, så blir det 
ännu mer… det blir så mycket skola hela tiden, om man måste lägga ner mycket tid på 
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det också. Man kanske inte spenderar så mycket tid på det för att man tycker att det är 
kul över lag, utan för att man vill ha bra betyg. Så tror jag att det kan vara det.” 

”Men liksom, även om man kanske kan sitta där i flera timmar varje dag, plugga och få 
alla A på alla proven, då måste man ju liksom välja bort nåt annat, då måste man välja 
bort att vara med sina kompisar eller sin familj och så, och… som jag sa förut, det 
kommer liksom krav från flera håll. Det kommer krav från skolan, och sen krav om att 
man ska hänga med kompisar och liksom… det funkar typ inte tillsammans. Det är alltid 
någonting som man inte hinner göra. Det är alltid någonting som man inte räcker till för. 
Så känner jag. Jag tror att andra också gör det.” 

”Dels skolan… vi har liksom plugg utanför skolan, alla andra aktiviteter som man vill 
kunna göra, och man vill liksom ändå ha sin egen fritid. Och då kan det vara att det 
antingen är något emellan som lägger mer press än det andra, och det behöver inte 
alltid vara skolan, utan det kan vara nåt helt annat, liksom. Och man vill liksom få in 
allting, men… ja… det blir lite stressigt. Och sen dålig sömn också, det är vanligt.” 

Några beskriver goda exempel där de får bra stöd från skolan kring studieteknik och hur de ska 
prioritera. Man beskriver också goda exempel på lärare som uppfattas förstående och som 
underlättar för eleverna i den mån det går, ifall tempot är för högt. Exempelvis kan det handla om att 
anpassa sig efter eleverna genom att skjuta upp deadline för en inlämning.  

”Min mentor t.ex. hon brukar skriva upp på tavlan, så står det, så går vi igenom det på 
mentorstiden varje måndag, vad vi har vecka 40 och vecka 41 osv. Och så brukar hon 
säga tips på hur man borde prioritera, för vi skriver ju upp vad det är för slags uppgifter, 
”om ni blir klara med den här i dag så skulle ni kunna…”, liksom.” 

”Om man t.ex. är väldigt stressad och måste lämna in en uppgift som man inte har 
börjat på, så kanske man pratar med sin lärare, och så kanske den förstår, ”okej, du kan 
få en extra dag, eller en extra vecka, så att du inte blir så stressad, så att du kan lämna in 
det här och bli klar”. Så det tror jag är ganska viktigt, att lärare har förståelse, och att de 
kan anpassa sig för eleverna… och att inte lägga för mycket prov och så. Jag tycker att 
mina lärare på min skola har ganska bra förståelse, om man är sjuk en vecka så kan man 
ju säga, ”skulle jag kunna få lämna in den här uppgiften imorgon, eller i helgen, så att 
jag kan få jobba på den lite hemma?” Det brukar ofta alltid gå. Så jag tycker att mina 
lärare är väldigt bra och förstående.” 

Samtidigt framkommer exempel där ungdomarna upplever att det fungerar mindre bra, de känner 
inte att de får det stöd de behöver och har begränsad möjlighet att påverka. Några beskriver att de 
bett lärarna om anpassning av studieupplägget när tempot varit för högt, exempelvis genom att 
flytta fram datum för prov. De upplever då inte att de fått gehör från lärarna och har inte haft 
möjlighet att påverka situationen. Ungdomarna önskar mer vägledning kring hur de ska lägga upp 
sina studier och de önskar också större förståelse från lärarna när de upplever att det blir för högt 
tempo.  

”Många [elever] säger ju det, ”vi har jättemycket den här veckan”, och de [lärarna] bara, 
”nej, det har ni inte”. Jag tror inte riktigt… alltså, jag fattar att man behöver läxor och 
prov och så, men jag tror inte riktigt att skolorna förstår hur mycket det kan påverka ens 
mående. Man måste ju inte få… man kan ju bara göra allting på godkänd nivå, så man 
behöver inte anstränga sig lika mycket, men många vill ju ha högre nivå för att komma 
in på gymnasium och så. Det är stressigt, tycker jag.” 

”Vi frågade vår mattelärare, ”kan vi snälla flytta provet till nästa vecka? Vi har så 
mycket”. Och han bara, ”nej, alltså… ni ska ju ha jobbat med det här”. Och vi har liksom 
prov på något vi gick igenom förra veckan. Och vi har aldrig jobbat med det innan. Och 
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då är det ju väldigt många som är stressade över det, eftersom vi inte kan så mycket om 
det. Och sen ska vi ha prov på det imorgon… Det är svårt att veta vad man ska prioritera 
när man har mycket att göra.” 

De elever som siktar på en gymnasieskola eller en linje med lägre antagningspoäng tycks inte lika 
stressade utan tar det mer med ro. Bland de intervjupersoner som ingick i denna studie rörde det sig 
dock om en mindre andel.  

”Jag känner mig inte så stressad, för jag har inte så höga krav. Jag ska gå fordon, så det 
är inte så höga… jag har inte satt så höga krav på mig själv då.” 

 

Skolmiljön och vuxna i skolan 

Under lektionstid upplevs skolan i regel som väl fungerande, det är en tillfredställande miljö med bra 
undervisning och möjlighet att få hjälp om man inte förstår. Ungdomarna beskriver att det förstås 
finns en variation av lärare som man upplever är bättre eller sämre, men det tycks i regel inte vara en 
orsak till att inte må bra. Lektionerna tycks i regel fungera på ett tillfredställande sätt även om vissa 
lektioner är stökigare än andra, men inte heller detta beskrivs som något stort problem. 

Det som ungdomarna tar upp mer frekvent är lärarnas agerande om någon blir mobbad eller utfryst 
från gemenskapen. Alla tycks vara överens om att de vuxna i skolan vill väl och att de skulle hjälpa till 
om de förstod att något sådant skedde. Dock tycks det enligt intervjupersonerna vara relativt vanligt 
att lärarna inte uppmärksammar vad som sker. Flera upplever också att lärarna inte gör tillräckligt 
när något sådant kommer till deras kännedom. Bland annat nämns att det finns behov av tydligare 
uppföljning av problemet och att lärarna inte släpper det för snabbt.  

”Jag tycker att lärare som pratar så mycket om att ”jag finns här om du vill prata, jag 
ingriper, jag hjälper till”, är med första steget och sen bara släpper det. Jag tror att 
lärare är rätt dåliga på sånt, och tänker att ”jag har gjort det här nu, nu räcker det”, lite 
så.” 

”Ifall de [lärarna] ser att det händer någonting så kanske de tar tag i det just då, men de 
tar inte tag i det på en längre tid. De säger till, och sen blir det liksom inte så mycket mer 
av det. Det kan fortsätta.” 

Flera säger också att det är svårt för vuxna att upptäcka om någon elev blir utsatt. Vuxna finns inte 
alltid närvarande när det sker. Det mesta sker utanför lektionstid, exempelvis på raster eller i 
matsalen. Det är ofta fråga om kränkande kommentarer eller utfrysning, vilket kan vara svårt att se.  

”Lärarna märker inte alls det [om någon blir mobbad]. Men alla elever gör det, och 
ibland så är det liksom alla elever i en hel klass som känner till det, tycker att det går lite 
överstyr, och så säger de till lärare.” 

”Om de märker är det klart att de säger till. Men det är väldigt mycket som inte märks av 
lärare eller vuxna, och det är ingen som berättar om det.” 

”Vi har ju ämneslärare när vi går på högstadiet, och de lärarna ser ju bara oss på 
lektionerna. De ser oss inte på rasterna eller i matsalen eller utanför skoltid” 

”I alla fall bland niorna så är det ingen som riktigt blir mobbad, utan den blir utfryst… 
någon som ingen riktigt pratar med. Det är jättehemskt och så… men jag tror att 
utfrysningen är väl den värsta mobbningen, egentligen, för att man inte blir sedd på 
något plan alls, utan man sitter längst bak i klassrummet, man sitter lite längre bort från 
de andra på lunchen och så… Jag tror det är mer så i skolan. Och det är väl… det är en 
annan aspekt.” 
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En intervjuperson som har erfarenhet av att ha gått i flera olika skolor, upplever att de vuxnas 
agerande skiljer sig åt. Det handlar enligt hens upplevelse om olika attityd från lärarna, hur väl de 
fångar upp att det faktiskt är ett problem, om de tar det på allvar samt om de har mod att sätta ner 
foten och ta tag i konflikten direkt. 

”Om vuxna ingriper gör den största skillnaden. På min gamla skola skulle jag säga att 
lärarna var väldigt konflikträdda, och om de såg någonting hända, som väldigt ofta 
hände framför lärarna, så viftade de väldigt ofta bara bort det, som att det var skoj. De 
säger att man inte får säga sådana saker till varandra, men om de hör det så… ingen 
orkade lägga sig i sakerna. Medan nu [på nuvarande skolan], hör de någonting så är det 
liksom ”Nej” på direkten, och så är det inget mer med det. Så det handlar nog mycket om 
det, att lärarna måste ha en stark mentalitet mot det, att inte bara se det hända framför 
sig, utan att faktiskt sätta ner foten.” 

Flera intervjupersoner nämner att yngre lärare känns lättare att anförtro sig till om de har problem, 
att det finns unga vuxna i skolan tycks ha en stor betydelse för flera elever. 

”Sen är vissa av mina lärare ungdomslärare, så att säga, de förstår oss väldigt mycket. 
T.ex. min svenskalärare är väldigt ung, och hen kan relatera till och förstå vad vi menar 
mer än vad de äldre kanske gör. Vilket är skönt att man kan vända sig till hen om man 
har något problem.” 

”Vi har ju resurslärare på skolan, de är oftast lite yngre, har oftast lite bättre förståelse 
för en själv i samhället, och jag tror att det… de är ofta med på rasterna också. Och de är 
liksom med på lektionerna, de är med nästan hela dagen. Så jag tror väl att det är 
ganska… något som skulle vara bra att få in i varje klass. Det finns ju inte nu, men jag 
tror det skulle vara bra. Så man inte bara har läraren att prata med, utan att man också 
kan ha nån som alltid är med. Som man kanske lär känna lite bättre. Och de lär känna en 
själv också. Det tror jag vore bra.” 

Kuratorn nämns av flera, men många beskriver en tveksamhet till att gå dit. En orsak är att man 
upplever att det syns inför andra elever om man står utanför kuratorns dörr. Man vill ogärna göra det 
offentligt att man har problem och behöver hjälp. 

”Jo, det finns ju det [en kurator], men alltså, jag vet inte om så många går dit, jag vet 
inte om de gillar… speciellt inte i skolan, då blir det väldigt utsatt eller öppet att man går 
dit.” 

”För sen är det också så här, det ses kanske som lite konstigt att gå till kuratorn i skolan, 
för det blir ju väldigt så här, ”okej, nu visar jag alla att jag mår dåligt över någonting”. 
Och det kanske man inte vill att alla ska veta, riktigt. Så då kanske man känner att man 
skäms lite över att man går iväg för att prata med någon om sina problem.” 

Några nämner att de har hört talas om att deras skolkurator har brutit sin tystnadsplikt, och att de 
därför inte längre har förtroende för hen. Det har nämnts i Danderyd och Täby. 

”För dels har ju skolan… om man går till skolkuratorn och berättar hur man mår… de har 
ju tystnadsplikt, men jag vet vissa fall där de har gått igenom tystnadsplikten för att de 
behöver säga till föräldrarna, eller liksom… alltså, bara brutit sin tystnadsplikt. Och det 
gör ju att man inte känner att man längre kan tro på den kuratorn. För att de har känt 
att de har behövt berätta för nån annan. Så då tror jag att folk hellre pratar med sina 
kompisar. Jag tror inte skolkuratorn används jättemycket.” 

”Alltså, min uppfattning… jag har aldrig varit hos skolkuratorn själv, men min 
uppfattning är att skolkuratorn brukar säga vad man säger till ens föräldrar, även fast 
hen har tystnadsplikt så har jag hört att hen säger saker till föräldrar. Och det gör väldigt 
många barn sura, tror jag.” 
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Ett förslag som nämns av flera intervjupersoner är att kalla alla elever till skolkuratorn varje läsår, så 
det inte blir en stor ”grej”. Om alla blev kallade till kuratorn, på samma sätt som hälsokontrollerna till 
skolsyster, så skulle det hjälpa till att kunna ta bort stigman. Tröskeln skulle kanske inte kännas lika 
hög för att våga ta steget att be om hjälp. 

”På vissa skolor kanske det är vanligare att alla har något samtal med kuratorn då och 
då, eller att kuratorn tar in en lite då och då för att snacka, och då kanske det blir en 
vanligare grej. Så jag tror det kan vara olika på olika skolor också. Vissa skolor vet jag 
har att nån gång då och då ska alla elever prata med psykologen, eller kuratorn. Lite 
som de här hälsokontrollerna med skolsyster. Och det tror jag skulle vara en väldigt bra 
grej, bara för att ta bort stigman runt det generellt. Och då kan de som kanske inte alltid 
vågar gå dit själva komma dit när… för då ska ändå alla dit, och då kanske man kan ta 
upp nåt problem utan att folk behöver tro att man faktiskt… ”har problem”, liksom.”  

”Kanske göra det mer öppet för alla, att det inte ska vara en så stor grej att man går dit 
[till kuratorn], eller sådär. Att det kanske ska vara att man säger att man bokar in 
personliga möten med alla, eller så, jag vet inte.” 

”Alltså, kanske såhär… kuratorn på skolan kanske ska… för de har ju tystnadsplikt, och 
då kanske man får prata, boka ett samtal med varje elev, någon gång mitt i varje termin, 
och verkligen fråga, ”hur mår du?” Och säga att ”jag har tystnadsplikt, så om du vill 
prata så kan jag prata med dig, och vill du ha hjälp så hjälper jag dig gärna”.” 

 

3.2.3 Kompisrelationer  

Att kompisrelationer är en viktig aspekt kopplat till psykisk hälsa är i samtliga intervjupersoner 
överens om. Det är viktigt att vara del av en social gemenskap och att ha vänner att umgås och ha 
roligt tillsammans med samt att ta stöd från vid behov. Att inte ha några vänner och att känna sig 
utanför nämns spontant av många som orsak till psykisk ohälsa. Även om man inte själv känner sig 
utsatt, kan man relatera till känslan av att vara utanför och hur viktigt det är för det egna måendet 
att vara en del av kompisgruppen. Här spelar skolan in som en viktig del, eftersom det sociala 
umgänget ofta utgår här ifrån och man spenderar en stor del av dygnets timmar i skolmiljön. Andra 
sociala arenor som nämns utöver skolmiljön är fritidsaktiviteter, ofta någon form av idrott.  

”Jag tror att kompisar påverkar väldigt mycket. Det kan ju påverka lika mycket som 
familjen. De flesta kompisar man har kanske man träffar varje dag i skolan, och man är 
ju typ i skolan mer än vad man är hemma, nästan. Så kompisar har nog nästan mest 
påverkan, också för att jag tror att det är dem man jämför sig mest med.” 

”Vänner tror jag är störst. Om du inte har någon vän som du kan prata med, om man 
känner sig utanför och inte… ja, då mår man nog inte toppen i skolan. Sen om man 
presterar dåligt, och de runt en, om man jämför sig med dem, så tror jag också man kan 
må dåligt av det.” 

”Jag tror att just i vår ålder så är det ju… det är väldigt viktigt, skulle jag säga, med just 
det sociala. Och skolan och det sociala hänger ju ihop när… ens sociala krets hamnar ju 
runt skolan. Det är oftast de som man träffar i skolan som man hänger med utanför. Och 
det gör ju att… om du gör någonting konstigt i skolan, då vet dina vänner det, och det 
blir väldigt sammankopplat med att allt sprids runt fort, om det är fel personer. Visst, 
man kanske har några vänner utanför skolan också, men jag skulle säga att de flesta får 
sina vänner från skolan.” 

Flera intervjupersoner nämner att de känner till att det finns de i skolan som är utanför. Det beskrivs 
inte alltid som mobbing, utan snarare som att någon är utfryst eller att andra elever ser ner på 
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personen i fråga. Intervjupersonerna beskriver att de som blir utsatta är personer som sticker ut från 
normen exempelvis genom klädstil eller personlighet. Det nämns i alla kommuner utom Vallentuna.  

”Vi har några i klassen som inte ”passar in” i klassen om du förstår vad jag menar, de har 
ingen de klickar med, och då tror jag att de inte har så jättemånga att gå till, vilket… ja, 
det är hemskt.” 

”I min skola, om man klär sig i en annan stil, lite mer unikt eller står ut från massan, så 
klassas man ju lite som en outsider, och så blir det ju att folk ser ner på en. Man kollar 
ner på den personen.” 

”Ja, alltså, det är väl ofta så här att man känner att ens personlighet sticker ut, att man 
inte vågar vara sig själv, ”nu måste jag vara så här, tycka om det här för att jag ska 
passa in”. Men man kan ju inte bestämma vad man gillar och vem man är. Det är lite 
svårt.” 

En intervjuperson beskriver att hen inte tror att det går att göra något åt, eftersom hen upplever att 
det alltid måste finnas en rangordning i skolan där någon behöver vara längst ner. Det beskrivs vidare 
att om man umgås med en person som är långt ner i rangordningen riskerar man själv att bli 
nedtryckt, vilket är en orsak till att andra elever inte hjälper den som är utsatt.  

”Ja… det är väl lite så här, folk blir alltid… det är alltid någon som blir mobbad. Och det 
är inte alla lärare som gör någonting över huvud taget, ibland är det ingen som gör 
någonting. Det blir lätt att ”den där personen stöter vi ut, för vi vill inte hänga med den 
personen”, det spelar ingen roll om man känner den eller inte, den personen blir 
nedtryckt, och då kan vi inte hänga med den personen, för då kommer vi bli nedtryckta, 
och då blir det den här rangordningen igen, då hamnar man ju nere på botten. Alltså, det 
borde ju verkligen… ingen borde ju bli mobbad, så klart, men jag tror inte det finns något 
som kan göras åt det, för det kommer alltid vara någon som… gud, vad hemskt det låter, 
men det brukar liksom alltid vara någon som blir utsatt för… alltså, det kan vara 
utseende, hur det går i skolan, vad de gör på fritiden, vad de gillar… Så det blir liksom 
lätt att någon blir nedtryckt.” 

En annan intervjuperson beskriver att de som sticker ut från normen umgås med varandra, vilket 
tolkas som att de som grupp har en gemenskap och känner sig starka. Kränkande kommentarer 
beskrivs som relativt accepterat eftersom de annorlunda personerna som grupp förväntas kunna ta 
emot det bra i stöd av varandra. 

”Just i vår skola, de som är annorlunda mot normerna hänger ju med varandra, liksom. 
Så de som grupp blir liksom starka, så. Och då blir det liksom… då bryr de sig inte så 
mycket. Så det är jättebra. Så det är oftast inte som att det kommer fram någon sådan 
här… stereotypisk mobbare som bara börjar putta runt den människan, det kan ju bara 
vara att den säger, när den går förbi i korridoren, typ, ”kolla vad skum den där 
människan är”, eller så.” 

För att inte själv bli utsatt beskrivs att det är viktigt att passa in i den sociala normen. Att inte sticka 
ut varken i utseende eller personlighet gör att det är större sannolikhet att man blir socialt 
accepterad. Det grundar sig i att man hör att andra pratar illa om de som sticker ut från normen och 
det är inte är något man själv vill utsätta sig för. Kraven på att passa in kan upplevas höga och svåra 
att leva upp till, vilket kan ge en känsla av att inte räcka till. Även detta beskrivs i alla kommuner 
utom Vallentuna. 

”Men stämningen… ja, om man tänker på att passa in så skulle jag säga att det är 
mycket där jag bor, det är väldigt mycket att man ska passa in, du ska inte sticka ut för 
mycket, för då är du konstig. Det är väldigt mycket fördomar över utseendet och så. Så 
jag skulle väl säga att det är lite sådan stämning, typ” 
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”Det känns som att man behöver passa in, ändå. Man kan inte riktigt vara sig själv helt. 
Alltså, om man är sig själv, och man är väldigt annorlunda, då pratas det ju mycket. Och 
det kanske inte är så kul.” 

”Jo, det är också… tydligen jätteviktigt, att man ska ha rätt kläder, man ska ha rätt 
telefon eller rätt smycken, rätt… hur man bor. Annars kan det också bli att man lätt blir 
nedtryckt. Och det är också någonting som är ganska… alltså, det kan man ju också må 
dåligt över, för det är inte alla som har tillgång till de allra nyaste mobilerna eller nyaste 
kläderna, sådana saker.” 

”Alltså, jag tänker liksom att det finns ett krav från alla runt omkring en, att man ska ha 
mycket kompisar, vara social, vara bra i skolan, man ska vara snygg… ja, det är så 
många olika krav, och jag tror inte att det är så många som känner att de kan nå alla de 
kraven. Eller, man känner att man inte typ räcker till och så.” 

Flickor i samtliga fyra kommuner beskriver en jämförelse mellan varandra. I Vallentuna tycks det 
främst handla om att man har en dålig självbild och jämför sig själv med andra. I Danderyd, Täby och 
Vaxholm finns även en upplevelse av att man känner sig utvärderad av andra, att man måste se ut på 
ett visst sätt och ha vissa saker för att bli accepterad och få tillräckligt hög social status. Det handlar 
framförallt om utseende, kläder och accessoarer. 

”Alltså, jag tror att det kanske är att man har väldigt dålig syn på sig själv, och man 
jämför sig väldigt mycket med andra personer.” 

”Det är väldigt så här… fixerat efter vad du har för väskor, delvis. Också skor. Det är 
väldigt klädfixerat generellt sett, också.” 

”Man jämför sig mycket med andra. Så det blir ganska såhär… alltså, speciellt här i Täby 
kan det vara ganska mycket hets, att man ska ha alla dyra… nu snackar jag från 
tjejperspektiv, alltså, fina skor, jacka, väskor, mössa, alltså allt ska liksom vara på ett 
visst sätt, att man ska klä sig på ett visst sätt och sådant där.” 

”Det är väl mest i skolor, de som är… det är ju alltid några som har ”högre status”, och 
de har en viss personlighet, och de passar ju in, och alla gillar ju dem, så ”varför kan inte 
jag passa in?”, börjar folk fråga sig. ”Är det min personlighet, vad jag gillar, vad jag 
tycker om att göra, hur jag beter mig?”.” 

Av intervjusvaren kan utläsas att det inte enbart är de som inte passar in i normen och står utanför 
den sociala gemenskapen mår dåligt över situationen. Även de med hög status upplever situationen 
som jobbig, eftersom de känner press att leva upp till ett perfekt ideal. De beskriver att de önskar att 
de inte behövde jämföra sig mellan varandra, men att de inte ser hur de skulle kunna frångå det. Om 
de skulle slutar att visa upp en perfekt fasad riskerar de att bli nedtryckta och bli degraderade i 
status. 

 

Sociala medier 

Utöver pressen från det sociala umgänget och omgivningen att passa in, har även sociala medier en 
viktig del i de ungas mående. Många intervjupersoner beskriver att de påverkas av de bilder de ser på 
människor med tillsynes perfekta utseenden. Till stor del handlar det om ”influencers” och andra 
personer som man inte känner personligen, som man jämför sig med och som skapar en idealbild för 
hur man ska se ut och förväntas vara. Det skapar en osäkerhet och känsla att inte duga som man är. 
Bland flickor nämns det som orsak till psykisk ohälsa i alla fyra kommuner, bland pojkar nämns det i 
Täby och Vaxholm.  

”Sociala medier är ju också ett väldigt stort exempel på vad som kan göra att man mår 
dåligt. T.ex., Tik Tok, det påverkar ju mycket på ens… på vad man tycker. Och vad man 
ser som typ… typ vad man ser som kroppsperfektion. Så det kan också påverka hur man 
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mår själv, för man ser att det finns massa… det är typ massa smala tjejer på Tik Tok, och 
så är man inte smal själv, det kan bli jättejobbigt att tänka att man inte är perfekt.”  

”Alltså, det kommer väl väldigt mycket grundat i sociala medier, att man alltid ser den 
där perfekta på den perfekta kroppen, den perfekta hyn, det perfekta sminket, det 
perfekta livet, liksom. Så det blir mycket att man vill ta efter det.”  

”Sociala medier kan liksom visa hur man ska vara och hur man ska se ut. De visar ändå 
de där kändisarna som ser jättebra ut, och då kan man tycka att man själv ser dålig ut, 
för man tror att man ska se ut som de gör.”  

Till viss del nämns också att man kan bli utsatt för negativa kommentarer på sociala medier, det är 
dock inte vanligt omnämnt. Även foton och filmer kan spridas, vilket kan uppfattas obehagligt om 
man inte själv känner att man har kontroll.  

”Fler och fler mår sämre… sociala medier, internet och så… man kan ju skriva väldigt 
taskiga saker till folk anonymt.” 

”Ofta kan man bli påverkad av folk man ser, sociala medier, typ kommentarer som 
egentligen kan vara skämt, eller sådana saker. Ja, nåt som kan ha varit ett skämt från en 
kompis, men nån som redan tänker såna tankar om sig själv kanske inte kan ta det som 
ett skämt. Bara allmänt kommentarer om ens kropp och ens utseende.” 

”Och särskilt nu när… alla är ju på sociala medier, så saker sprids ju väldigt fort, och man 
vet aldrig när någonting fotas eller filmas. Så det är väldigt viktigt att man hittar folk 
man känner sig säker med. Alltså, det är väl det att man aldrig vet när någon tar en bild 
där man ser konstig ut, eller någon filmar något man säger och så missuppfattas det. 
Det är väldigt lätt när nåt filmas, att när det hamnar ur situationen så låter det konstigt 
och det låter fel. Så det är ju svårt att veta vilka som vill en väl, eller vilka som trycker 
undan en för något annat. Och det är väldigt lätt att man hamnar i fel situation för att 
folk inte var där eller missuppfattar. För att en bild eller en kort video förklarar ju inte 
hela situationen.” 

Några nämner att strävan efter att passa in i rådande skönhetsideal påverkar hur man äter, att flera 
flickor väljer att inte äta för att bli tillräckligt smala och passa in i normen. Ätstörningar nämns som 
konsekvens av detta.  

”Ja, jag tror verkligen att tjejer har en mycket större… vad ska man säga… en större press 
på sig själv, när det gäller utseendemässigt, specifikt, att man ska vara så här, så här ska 
man se ut, så här mycket ska man väga, det här ska man äta varje dag, så här mycket 
ska du träna, och hit och dit. Och om man liksom inte ser ut så, så tänker många att ”då 
är inte jag tillräcklig”. Och det är det som leder in till att folk ofta blir deprimerade, 
stressade, eller får en ätstörning. Det är ofta så det börjar.” 

 

Resultat specifikt för Vaxholm 

Även om det till stor del är liknande resultat i de fyra kommunerna finns vissa skillnader, just 
när det kommer till kompisrelationer.  

Vaxholm är en av de kommuner där social status är något som påverkar ungdomarnas psykiska 
hälsa negativt, det finns en upplevd press att passa in i ett prefekt ideal. Flera nämner att det 
inte är accepterat att sticka ut från normen, gör man det riskerar man att bli utstött eller att 
andra ser ner på en. 

Flera intervjupersoner nämner att de känner till att mobbing förekommer, även om de i flera 
fall benämner det i andra ordalag exempelvis utfrysning eller att det finns personer med lägre 
social status som andra ser ner på. Det beskrivs att det är välkänt bland skolans elever att det 
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förekommer, men att inte lärarna riktigt uppmärksammar att det sker, alternativt att det inte 
görs tillräckligt för att det ska bli en tydlig skillnad.   

”Det här med hur vuxna ingriper. Jag tror att… om det är någon som blir mobbad, t.ex., 
så… min uppfattning av det här är att det är nästan ganska dåligt hur vuxna… om vuxna 
ställer sig emellan när det är slagsmål och sånt, det är ganska bra. Men sen att… om 
läraren liksom säger att ”ni får absolut inte göra det här eller det här”, en liten 
tillsägelse… det kommer ju inte hjälpa någonting, enligt vad jag uppfattat.” 

Några nämner att bruk av alkohol och tobak kan ha en positiv inverkan på den sociala statusen och 

att det kan finnas en social press att prova. Det kan handla om att man ska visa sig stark eller att inte 

visa sig feg. Det är inte vanligt omnämnt, men förekommer. 

”Ja. Det är typ, ”han/hon är feg som inte gör det”, liksom. Och sen så undrar man, varför 
är den personen feg för att de inte håller på med sånt? Det blir en press av det, att ”jag 
måste hålla på med det”, även fast jag inte vill” 

 

3.2.4 Föräldrarelationer 

Ingen av intervjupersonerna har beskrivit några allvarligare problem kring föräldrarelationer och 
intervjupersonerna har inte nämnt föräldrarelationer som orsak till psykisk ohälsa i någon större 
utsträckning. En anledning kan vara att intervjuerna har fokuserat på att ungdomarna ska beskriva en 
mer allmän bild av hur det är att vara ung i kommunen och orsaker till psykisk ohälsa. Fokus har inte 
legat på att förstå intervjupersonens eventuella problem. Det innebär att föräldrarelationer kan vara 
ett större problem än vad som framkommer av de kvalitativa resultaten i denna rapport. 

Ingen intervjuperson har beskrivit att de har problem i relationen till sina egna föräldrar, där emot 
har de nämnt att andra kan ha problem. Några intervjupersoner beskriver att de har vänner med 
skilda föräldrar, där kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar vilket påverkar ungdomarnas 
psykiska hälsa negativt. Andra nämner att de känner till att kompisar har det allmänt bråkigt hemma, 
vilket påverkar deras mående. 

”Och jag vet att ganska många har skilda föräldrar, och ganska många brukar må dåligt 
över det, för de tycker att det är jobbigt att de har bråkat och att föräldrarna inte har 
någon kontakt. Jag vet att flera av mina kompisar säger att deras föräldrar använder 
dem som ett sätt att kommunicera, för de vill inte kommunicera med varandra. Att de 
hamnar i mitten, och de vet inte vem de ska välja, och så. Sådant vet jag att ganska 
många kan må dåligt över.” 

”Jag vet att vissa av mina kompisar har skilda föräldrar, och ibland så önskar de bara att 
de inte var skilda för att det är så jobbigt. Så jag tror också att föräldrar kan påverka till 
stor del hur man mår.” 

”Det kan vara att föräldrarna inte kommer överens och att det påverkar hur man själv 
mår. Jag tror att det är det största problemet.” 

Något som är relativt vanligt är att ungdomarna beskriver att de inte vill prata med sina föräldrar om 
sina problem och sitt mående. Det varierar förstås från person till person, vissa ungdomar beskriver 
att de har en mycket nära relation med sina föräldrar men många säger att de hellre håller det för sig 
själv eller pratar med sina vänner. Man nämner följande orsaker till detta:  

• Man inte vill uppvisa en ”dålig bild” av sig själv inför föräldern, inte visa sina brister 

• Föräldern bestraffar dåligt beteende, man vill inte berätta om sådant som kan ge negativa 
konsekvenser, exempelvis att man blir av med vissa förmåner 

• Man upplever inte att föräldrarna förstår problemen på samma sätt som en jämnårig, 
exempelvis gällande kompisrelationer och social status 
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• Vissa föräldrar söker efter konkreta orsaker till att ungdomen mår dåligt, om inte en sådan 
konkret orsak kan identifieras uppfattas det som att ungdomen mår bra. Därmed är det inte 
säkert att man blir tagen på allvar, det är svårt att förstå att man kan må dåligt ”utan orsak”. 

• Oro för att tvingas träffa en psykolog eller kurator mot sin vilja 

• Oro för att mot sin vilja bli tvingad att prata med berörda personer som är kopplade till 
problemet, exempelvis kompisar eller andra personer som är del i en konflikt.  

• Oro att det man berättar inte stannar hos föräldern, exempelvis pga. att föräldern kontaktar 
föräldrar/vårdnadshavare till de andra ungdomar som är berörda av problemet, för att på så 
sätt försöka reda ut det tillsammans 
 

Några ungdomar nämner också att vissa föräldrar arbetar mycket (framförallt i välbärgade områden 
med ”bra” välbetalda jobb) och att de därmed inte träffar sina ungdomar i tillräckligt stor 
utsträckning, något som kan ha negativ inverkan på ungdomarnas mående. 

Som tidigare nämnts har kan också press från föräldrar om att prestera tillräckligt bra i skolan 
påverka ungdomarnas mående negativt. Till viss del beskriver ungdomarna att föräldrarnas höga 
förväntningar är bra, eftersom det gör att man vill prestera, få bra betyg och därmed får goda 
förutsättningar för en bra framtid. Samtidigt kan det kännas tufft att känna krav på att leva upp till 
föräldrarnas höga förväntningar. Man vill inte göra sina föräldrar besvikna.  

 

3.2.5 Närmiljön 

Närmiljön beskrivs inte som ett problem som påverkar de unga i någon större utsträckning. De 
ungdomar som intervjuats är i regel nöjda med närmiljön i sin kommun och känner sig trygga, det 
gäller samtliga fyra kommuner.  

Vaxholm upplevs inte som otryggt och stökigt generellt, men några nämner tidigare incidenter där 

man hört att någon blivit knivhuggen och någon våldtagen. Det påverkar känslan av otrygghet när 

man har det i bakhuvudet. Framförallt kvällstid känns det otryggt att vara själv, det gäller särskilt 

flickor.  

”Inte riktigt på kvällen, tror jag. Jag tror inte riktigt att nån känner sig så trygg på 
kvällen. Men det är väl mycket att det har varit mycket som händer på kvällarna i 
Vaxholm, så man vet liksom inte riktigt… det var nån som blev knivhuggen, nån som blev 
våldtagen, och då har man liksom alltid det i bakhuvudet, då är man inte så trygg med 
det.”  

”Alltså, det är ju tryggt… för det har liksom inte hänt så mycket brott och sånt i Vaxholm. 
Alla är liksom snälla… det är en så liten kommun, så det känns som att de flesta känner 
varandra. Man har sett alla, någon gång. Så det är väldigt säkert och så. Det är ju skönt” 

Flera beskriver att det inte finns så mycket att göra på fritiden i Vaxholm, framförallt på 
vinterhalvåret. Det beskrivs inte som ett problem, även om det förstås skulle vara roligt om det 
fanns mer att göra. Flera nämner att de åker till Täby, där det finns större utbud av aktiviteter.   

”Just nu i Vaxholm… som sagt, det är inte sommar längre, det går inte att göra samma 
saker. Vi är ändå en skärgårdsstad, som typ är gjord för att ha någonting att göra på 
sommaren. Det finns väl egentligen inte jättemycket att göra i Vaxholm. Vi har inga 
shoppingcentrum, inget att göra mer än att typ gå runt och hitta på saker själva. Det 
hänger väldigt mycket på att man har nån att göra saker med” 

”Jag känner inte att det finns jättemycket att göra i Vaxholm egentligen. Inte för 
ungdomar, riktigt. Det finns ju så klart… eller, det finns inte så jättemycket, liksom. Man 
kan alltid åka in till Vaxholm och hitta på något, men det finns egentligen inte mycket att 
göra. Det finns en bio och lite golf, men det är ju inte… det finns inte jättemycket” 
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”Alltså, då [på vintern] försvinner liksom 90 % av de grejerna som man kan göra i 
Vaxholm. Och det enda som man kanske faktiskt kan göra, det är att åka in till Täby eller 
nåt sådant, och typ vara där och gå runt och… det är väl… det är bara svårare att göra 
saker, när det liksom är snö på marken” 

”Det är om man gör saker ute, liksom. Täby, där finns det mycket mer grejer. Det finns 
många större restauranger, som Pizza Hut, det känner ju alla till. Det var roligt att vara 
där, där var vi typ i helgen, i lördags. Ja… jag kom också på, det finns lite i Arninge, vilket 
är lite närmare, tror jag. Jag brukar inte åka dit, men där finns det liksom Laser Dome. 
Vilket många gillar. Sen finns det också bowling och sånt.” 

Fritidsgården nämns, men upplevs främst vara för yngre årskurser och inte åk. 9. Ingen av 
intervjupersonerna säger att de brukar vistas där. 

”Vi har ju en fritidsgård i Vaxholm, och jag gick dit väldigt mycket i sjuan, framför allt. 
Men det är ändå ett tag sen, och mitt umgänge och folk runt omkring mig i min ålder 
väljer väl inte att gå dit varje fredag längre, när det nu i stället byts ut mot 07-or och 08-
or framför allt. Så det blir väl att man växer ur det stadiet, och då finns det väl inte så 
mycket kvar att göra i Vaxholm. Aktiviteter – ja, absolut. Vi har en del sporter, men det 
är ju inte samma sak. Jag vet inte…” 

Något annat som nämns specifikt i Vaxholm är att eftersom ungdomsmottagningen inte finns i 
den egna kommunen, vilket kan påverka hur nära tillhands det känns att söka sig dit.  

”Eftersom vi inte har en Ungdomsmottagning i Vaxholm så har väl vi i Vaxholm inte den 
relationen till Ungdomsmottagningen… De jag vet som har gått till 
Ungdomsmottagningen är väl oftast för att man ska gå och skaffa p-piller eller såna 
saker. Det är mer som en doktor för oss än nåt annat” 

 

3.2.6 Sömnproblem 

Sömnsvårigheter är något många intervjupersoner kan relatera till, antingen utifrån sin egen 
situation eller vad det hört bland vänner. Orsakerna tycks variera, allt ifrån oro och stress till sena 
kvällar med studier eller att ligga vaken länge och surfa på mobiltelefonen. 

Bland de som nämner stress och oro som orsak till sömnproblem nämns flera anledningar. Några är 
oroliga för prestation i skolan, andra nämner kompisrelationer eller föräldrarelationer som skäl till att 
ligga vaken på nätterna. Att ligga vaken på grund av stress eller oro är mest omnämnt bland flickor, 
men även till vis del bland pojkar. Det gäller alla fyra kommuner.  

”Det är väl när man ligger och tänker och försöker komma på en lösning i sitt eget 
huvud. Och att man försöker tänka ut möjliga situationer och lösningar och såna grejer. 
Det kan vara allt möjligt, skulle jag säga. Det kan ju vara att man råkat bli osams med en 
vän, eller man är stressad över ett prov, eller… liksom, problemen just är väl väldigt 
olika… beroende på vem personen är och vad personen går igenom just då. Så 
problemen tror jag kan variera, men jag skulle säga att oftast kan folk ligga uppe och 
tänka på lösningar och sådant, på kvällen.” 

”När jag själv har haft oro eller känt ångest så har jag haft ganska svårt att somna på 
nätterna. Och min ena vän som har haft det lite jobbigt vet jag också har haft lite svårt 
med det, att somna, framför allt. Det är mycket att tänka på, mycket som flyger runt i 
hjärnan och så.” 

”Jag är typ inne i den perioden nu, att jag har väldigt mycket ångest inför skolan. Och det 
är typ såhär… man kanske visar det, jag visar det för att jag får mindre sömn, för såna 
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här tankar kommer ju på kvällen. Jag tänker: ”Åh gud, nu måste jag ha den här 
inlämningen, men jag har inte tid…”.”  

”Det är nog rätt svårt att säga, men det kan väl vara… sömnbrist kan bero på att man 
tänker för mycket, att man har för mycket att tänka på, att man inte klarar av att 
slappna av, riktigt, för man tänker för mycket på vad som kan hända, vad som har hänt, 
hur andra ser en.” 

Bland högpresterande elever kan det finnas tendens att vara vaken sent inför en inlämning. Det 
nämns att om tiden för inlämning är vid midnatt sitter man uppe ända till sista stund för att prestera 
så bra som möjligt. Tid för inlämning tidigare på kvällen kan vara positivt, för att känna ro att kunna 
komma i säng i tid.  

”Nej, alltså, i mitt fall så är det väl ofta att jag behöver sitta uppe längre med att göra 
uppgifter. Många inlämningsuppgifter, på Teams, är liksom till 23:59, då är 
inlämningstiden, och såna saker. Jag har vissa lärare som är duktiga och försöker dra ner 
det till elva eller tio, eller till och med vid sex på kvällen” 

Ett vanligt fenomen, framförallt bland pojkar men till viss del även bland flickor, är att man är vaken 
sent på natten och tittar på mobiltelefonen. Det handlar om på TikTok, att tittar på serier på Netflix 
eller att chattar med kompisarna på Snapchat. Flera beskriver att de ligger i sängen med mobilen i 
handen ända tills de somnar. Man beskriver att det är ett sätt att slippa ha tråkigt, ett sätt att fly 
verkligheten eller helt enkelt att man fastnar i något och glömmer bort tiden. Överlag tycks 
ungdomarna vara vakna utan föräldrarnas vetskap, eftersom föräldrarna själva sover.  

”Alltså, några är ju vakna längre, men jag tror inte att det är för att de mår dåligt. Jag 
tror det är mer för att de tittar på telefonen eller typ spelar, så de inte tänker på tiden 
och lägger sig sent, bara.” 

”Ja, det är jättemånga av mina kompisar som knappt sover, liksom. De somnar klockan 
två eller tre. De gör nog annat, de ligger och kollar på telefonen eller så, tror jag.”  

”Mina föräldrar brukar bara kolla in en gång per kväll, för att se om jag är vaken eller 
sover. Så när de ser att jag är vaken säger de till mig att jag borde gå och sova snart, och 
så gör jag inte det.” 

”Typ Tik Tok, Netflix, allmänt serier eller om man sitter uppe på Snapchat, chattar med 
sina kompisar, såna saker. Allmänt bara fastnar i det man gör, och inte tänker på att 
man blir trött.” 

”Ja. Man håller på med mobilen, kollar på nån film med kompisar, eller nånting annat 
som kändes roligare än att få en timmes sömn till.” 

En viktig aspekt är om mobiltelefonen finns nära tillhands vid sängen. Det är lätt att bli nyfiken på en 
notis på skärmen och bara ha för avsikt att titta lite snabbt, för att sedan fastna i att titta på något på 
mobiltelefonen långt in på natten. 

”Det handlar om, liksom, i fall mobilen är nära sängen eller om den är långt borta, det är 
typ det som egentligen är den stora faktorn till om jag får en bra sömn eller inte. Då 
kollar jag på mobilen till klockan tolv eller klockan ett, kanske. Vem vet. Länge, i alla 
fall.” 

”Det är nog att man får någon notifikation, och så kollar man vad det är, jaha, det var en 
ny video från en kille jag brukar kolla på, då brukar jag alltid ta upp och kolla vad det är. 
Sen när jag väl är där inne, på YouTube, då blir det svårt att inte kolla vidare, för då har 
jag redan kollat vad som finns. Mamma och pappa är inte där. Och sen så fastnar man 
med det. Så kanske bara någon minut blir typ en timme” 

96



54 
 

Det finns en medvetenhet om att man har mycket skärmtid, något som också till viss del jämförs 
mellan vänner 

”Mina kompisar, vi har ju jämfört lite tider och sånt, lite skärmtid. Och då visar det sig ju 
att, det är inte ensiffriga timmar, utan det är mycket mer.” 

 

3.2.7 Huvudvärk och magont 

Stress och oro kopplat till prestation i skolan nämns som en vanlig orsak till huvudvärk och magont. 
Oro över andra saker så som kompisrelationer eller föräldrarelationer nämns också, att det har hänt 
något jobbigt och att man därför får ont i huvudet eller magen. Även sömnbrist nämns som en vanlig 
orsak till huvudvärk.  

”Jag har hört mycket att man får ont i magen när man är stressad, t.ex. inför ett prov, då 
brukar jag få ont i magen, eller om man kanske har pluggat för mycket inför ett prov, så 
kanske man får ont i huvudet, för att man inte orkar sitta och plugga längre. Och så kan 
det vara stress och nervositet som tar på en, som gör så att man får ont i magen eller ont 
i huvudet.”  

”Jag kan ju själv få ont i huvudet om jag är stressad, eller få lite så här… många kan ju 
känna sig yra om de är väldigt stressade… jag skulle säga att det är en ganska vanlig 
grej. Men sen handlar det ju också om hur bra man är på att hantera stressen. Om man 
är mer van, då kanske man inte får lika mycket symptom av det, liksom. Men jag vet 
själv att jag kan få ont i huvudet av stress, så jag skulle säga att det definitivt är något 
som är ganska vanligt för de flesta.”  

”Jag vet att några i min klass kan ha ont i huvudet, eftersom vi pluggar väldigt mycket 
och vill väldigt mycket så blir det att vi sover för lite, och då får vi ont i huvudet, liksom. 
Jag brukar aldrig ha ont i huvudet eller magen, vilket är väldigt skönt. Men det är sådant 
man kan få om man har en lång dag och har sovit dåligt.”  

”Stress har ju typ en väldigt… jag tror att det är en ganska stor faktor till ont i huvudet 
och magont. Det tror jag är en ganska stor faktor, mer än vad mina vänner vill visa. Det 
är vad jag tror. Jag är lätt mottaglig för stress, och det händer mig ofta.”  

En annan vanligt omnämnd orsak är helt enkelt att man har ätit dåligt eller inte har druckit tillräckligt 
med vatten. Flera nämner att de sällan äter maten i skolan, antingen för att de inte tycker att det är 
gott, eller på grund av grupptryck bland kompisarna. Istället för skolmaten är det vanligt att istället 
köpa något i en närliggande livsmedelsbutik eller snabbmatsrestaurang, alternativt skolkafeterian. 
Vitlöksbaguette, kanelgifflar, riskakor och godis nämns som exempel. Bland flickor nämns också att 
man hoppar över måltider eller inte äter tillräckligt mycket för att bli smal. Det nämns också att man 
ofta inte får i sig tillräckligt med vätska under dagen, vilket också kan vara orsak till huvudvärk.   

 

3.2.8 Utagerande besvär 

Ingen av intervjupersonerna nämner spontant utagerande besvär (normbrytande beteende) i sin 
omgivning och inte alla känner heller igen att det skulle förekomma. Några beskriver att vissa är arga 
och irriterade i skolan, något man noterat men inte riktigt reflekterat över innan. 

Som svar på frågan om vad det kan bero på nämns stress över skolan, frustration över misslyckande 
på prov eller ilska kopplat till familjeproblem. En annan orsak som nämns är att ilska som tar sig i 
uttryck i form av utagerande besvär, egentligen är ett uttryck för att vara ledsen, något som man 
försöker dölja. Hunger och sömnbrist nämns också som exempel, som kan ha påverkan på humöret.  
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”Jag har märkt att det är väldigt många, dels i min skola, som har aggressionsproblem. 
Det är många som har mycket ilskenhet, kanske, mot deras föräldrar eller mot deras 
syskon. Jag tror att det är för att folk känner sig mer pressade” 

”Det kan lika gärna vara att det är sömnbrist, om man är trött blir man mer lättirriterad, 
man tänker inte klart.” 

”Ja, det känner jag igen, att man lättare blir aggressiv än att visa att man är ledsen, att 
man hellre liksom visar det med att man blir arg i stället. Man försöker förhindra att… 
om någon frågar om man mår dåligt så blir man liksom… hellre arg än ledsen, för att 
försöka dölja det på något sätt.”  

”Det är ofta att folk inte förstår att man kanske inte menar någonting illa när man 
skriker eller bli arg, att man bara försöker… ja, det bara blir så, man blir arg och ledsen 
på samma gång, man måste bara få ut det på något sätt. Och sen kan det vara massa 
andra saker som man har byggt upp som har blivit en ilska, eller någonting inom sig som 
man inte delat med sig av. Och då blir det väldigt lätt att, när man blir arg på någon, att 
man överreagerar extremt mycket, för att ta ut allt det där på någon annan, eftersom 
man bara behöver få ut det.” 
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4. Diskussion och konklusion 
Alla data har begränsningar och möjligheter. De kvantitativa data från Stockholmsenkäten som vi 
analyserat ger en bredd och god övergripande bild men ingen djupare förståelse om varför det ser ut 
som det gör. Detta kan dock våra kvalitativa intervjudata ge bättre svar på. Kombinationen av både 
kvantitativa och kvalitativa data är därför en styrka i denna studie.  

Trots att frågorna är många i Stockholmsenkäten kan det inte uteslutas att resultaten skulle kunna ha 
sett något annorlunda ut om andra frågor ställts över tid, avseende samma områden av risk- och 
skyddsfaktorer. Detta gäller inte minst för områdena fritid och kamrater där de befintliga frågorna i 
Stockholmsenkäten inte på långa vägar ger en heltäckande bild. Fritidsfrågorna är endast två och 
något index har inte skapats; frågorna har istället analyserats var för sig. Frågorna om kamrater som 
bildade vårt index mäter uteslutande problematiska kamratrelationer (antisociala kamrater) och inte 
positiva kamratrelationer.  

Inte heller har det varit möjligt att utifrån befintliga data, och dess psykometriska egenskaper, skapa 
undergrupper av index inom de övriga olika risk- och skyddsfaktorerna, t.ex. anknytning till skolan 
och uppmärksamhet från lärarna. Det gör att de kvantitativa data som använts i denna studie ger en 
övergripande men ändå tydlig bild, exempelvis av betydelsen av skolmiljön. Däremot kan vi inte med 
dessa data som grund säga så mycket om vilka aspekter av föräldraskapet som är viktigast. 

Delvis kan dessa svagheter med Stockholmsenkäten kompenseras av de kvalitativa data vi samlat in 
genom våra genomförda intervjuer. Intervjuerna ger, till skillnad från enkäten, en möjlighet för 
ungdomarna att på ett annat sätt själva komma till tals och beskriva sin vardag utifrån sitt perspektiv. 
Betydelsen av skolmiljön och kompisrelationer lyfts här av de unga själva som viktiga förklaringar till 
ungas mående. Fritiden har inte på samma tydliga sätt lyfts fram av de unga själva. Intervjuerna ger 
också nyanser som de kvantitativa data inte ger. 

Antalet intervjuer per kommun är 10 vilket begränsar generaliserbarheten i de kommunspecifika 
analyserna. Sammantaget ger dock 40 intervjuer (10*4) en god bild av ungdomars vardag och hur 
den psykiska ohälsan kan kopplas till denna. Dessutom valdes de 40 intervjurespondenterna 
slumpmässigt vilket bidrar till ökad generaliserbarhet. En brist med intervjuerna är att dessa inte 
kunnat fånga in föräldraskapets betydelse på ett naturligt sätt. Det har helt enkelt inte varit möjligt, 
och inte heller syftet, att prata med ungdomarna om deras egen relation till sina föräldrar. Inte minst 
av det skälet att intervjuerna har ägt rum i hemmet. Syftet har hela tiden varit att de unga ska få 
reflektera om varför det ser ut som det gör bland unga i sin kommun och inte hur de själva mår eller 
hur deras egen familjesituation ser ut.  

Det bör nämnas att studien som helhet har fokus på ungdomar generellt och inte på unga med 
tydliga riskfaktorer och omfattande psykisk ohälsa. Alla våra resultat handlar därför om ungdomar i 
allmänhet och de förslag som vi också lämnar i detta kapitel om vad som kan göras ska också ses i 
ljuset av detta. Det rör sig därför om generella, eller universella insatser, vilket inte betyder att 
preventiva insatser på selektiv och indikerad nivå inte behövs. I själva verket behövs i stort sett alltid 
insatser inom alla preventionsnivåer. 

Viktigt att nämna i detta sammanhang är också att vårt fokus ligger på risk- och skyddsfaktorer på 
gruppnivå (föräldrar, skolmiljön osv.). Dessa kan inte förklara all psykisk ohälsa bland unga (variation 
mellan eleverna) som framkommer i våra data. Det finns många andra faktorer som orsakar psykisk 
ohälsa, inte minst faktorer av mer individuell natur, som inte fångas i våra data.  

I de avsnitt som följer i detta kapitel sammanfattar vi centrala resultat från våra analyser av båda 
datakällorna var för sig men framförallt ger vi en sammanvägd bedömning på basis av både 
kvantitativa och kvalitativa data. Flera av de resultat som framkommer för Vaxholm gäller också för 
övriga tre kommuner, men en del resultat är kommunspecifika. Därefter ger vi vissa förslag på hur 
olika insatser för att förebygga psykisk ohälsa skulle kunna utformas både i innehåll och form. 
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4.1 Centrala resultat 

Ett tydligt generellt resultat är de påtagliga likheter som finns mellan unga i alla fyra kommuner. 
Detta gäller både i nivåer av psykisk ohälsa och i vilka faktorer som verkar var de viktigaste i att 
förklara och förstå psykisk ohälsa. Sannolikt skulle liknande resultat framkomma om vi också hade 
kunnat studera ungas mående i vissa andra kommuner i länet och kanske också i andra kommuner i 
landet. Våra resultat från intervjuerna uppvisar också stora likheter med de resultat som framkom i 
Hiltunens (2017) kvalitativa analyser av ungas egna berättelser om upplevd psykisk hälsa och vad 
som orsaker ohälsa i unga människors liv. 

Sammantaget betyder detta att insatser för att utveckla det preventiva arbetet med fördel kan 
bedrivas gemensamt av olika aktörer i Sverige och inte minst i stockholmsregionen. Men det betyder 
inte att kommunerna inte själva kan göra något åt ungas psykiska ohälsa, tvärtom. Dels måste de 
kunskaper som finns, och de insatser som utvecklats, implementeras och detta sker ofta lokalt. Dels 
finns också specifika förhållanden i varje enskild kommun, åtminstone tyder våra data på att så är 
fallet, vilka bäst åtgärdas med specifika lokala insatser. 

 

4.1.1 Kvantitativa resultat 

När det gäller utvecklingen av den psykiska ohälsan från 2016 till 2020 talar det mesta för en ökning 
bland flickorna och en stabil nivå bland pojkarna i Vaxholm. För utagerande besvär kan nivåerna 
bland pojkarna t.o.m. ha sjunkit något under senare år (2018–2020). Bland flickorna syns en 
försämring i alla tre mått på psykisk ohälsa men framför allt när det gäller välbefinnandet. Gapet i 
psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid och Vaxholm är också den enda 
kommunen där de utagerande besvären är högre bland flickor än bland pojkar 2020. Även när det 
gäller nivån (grad av) välbefinnande avviker flickor i Vaxholm negativt jämfört med flickor i övriga tre 
kommuner, framförallt år 2020. 

Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk ohälsa 
tyder på att skolmiljön och föräldraskapet har störst betydelse i att förklara psykisk ohälsa; skolmiljön 
något starkare för flickorna och föräldraskapet något starkare för pojkarna.  

De skattade kvantitativa modellerna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och psykisk 
ohälsa visar för alla fyra kommuner på en högre förklaringsgrad för flickor än pojkar. Modellernas 
precision (träffsäkerhet, sambanden) är alltså starkare för flickorna än pojkarna men vad detta beror 
på vet vi inte. Det kan vara så att flickorna upplever frågorna som mer begripliga i sig och lättare att 
besvara. Det kan röra sig om frågor som flickor är mer medvetna om och som kanske diskuteras 
oftare bland flickor än pojkar. En del frågor kan säkert också vara svåra att förstå vilket kanske 
särskilt gäller bland vissa pojkar där den typen av frågor kanske sällan diskuteras och det därför kan 
vara svårt att sätta ord på. Men det kan också vara så att andra omständigheter, andra risk- och 
skyddsfaktorer, är av betydelse för pojkars mående som vi har mindre kunskap om och därför inte 
fångar in i våra mätningar. 

 

4.1.2 Kvalitativa resultat 

Skolmiljöns betydelse framkommer också i intervjudata där stress kopplat till prestation är ett 
centralt resultat. Många av ungdomarna uttrycker att de känner stor stress och press över att 
prestera tillräckligt bra och att det är en viktig bidragande orsak till psykisk ohälsa. Det handlar dels 
om vikten av att få tillräckligt höga meritpoäng och komma in på den gymnasieskola man önskar, dels 
om att inte göra omgivningen besviken. Bland högpresterande elever handlar det också om 
jämförelse av betyg kompisar emellan. Ungdomarna uttrycker att arbetsbelastningen i skolan är hög, 
men det handlar också om vilka konsekvenser det kan få för framtiden om man inte presterar på 
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tillräckligt hög nivå. Här räknas varje prov och inlämningsuppgift, vilket ger en upplevelse av att aldrig 
riktigt kunna slappna av. Det finns också en uppfattning om att prov och inlämningsuppgifter är 
placerade alltför tätt och att det ibland finns en brist på samordning mellan olika ämneslärare vilket 
försvårar för eleverna och ökar den prestationsbaserade stressen. Vidare finns det också en 
upplevelse av att lärarna i skolan inte förstår hur pressen i skolan påverkar elevernas mående och att 
man som elev inte får gehör när man tar upp problemet. Här uttrycks en önskan om att det psykiska 
måendet kopplat till skolarbetet tas på allvar, att det lyfts till ytan och att man får lära sig hantera 
situationen på ett bra sätt. 

Den höga arbetsbelastningen i skolan upplevs påverka möjligheten att ha tid till att ta det lugnt och 
utöva sina fritidsintressen. Bland högpresterande elever kan det upplevas svårt att få tid till en 
meningsfull fritid, eftersom man upplever att skolarbetet tar alltför stort fokus. Att inte få tid till 
återhämtning är något som uttrycks som något som påverkar det psykiska måendet. Högpresterande 
elever får bra betyg, men upplever samtidigt en stark stress till följd av detta. 

Avseende kompisrelationer uttrycks att det förekommer utfrysning och mobbing. Eleverna beskriver 
att det finns en hierarkisk ordning i skolan, där några individer står längst ner i status och blir utfrysta 
och som andra elever ser ned på. Det tycks vara något som eleverna själva är fullt medvetna om, 
men som inte fullt ut uppmärksammas av de vuxna i skolan. Ungdomarna beskriver också att de 
åtgärder som görs av de vuxna i skolan inte är tillräckliga, det rör sig främst om tillfälliga tillsägelser 
som inte får någon långvarig effekt. Här tycks finnas behov av att ta ett större grepp om frågan och 
att uppmärksamma just sådant som sker i det tysta och kanske inte syns vid första anblicken. Det 
varierar dock mellan olika skolor i kommunen, i vissa skolor tycks det fungera bättre än i andra.  

Något som nämns kopplat till detta är social status i skolan, där det handlar om att se ut på ett visst 
sätt utifrån ett skönhetsideal och bära ”rätt” kläder och accessoarer för att bli accepterad i 
gemenskapen. De individer som sticker ut från normen riskerar att bli utfrysta och att andra elever 
ser ner på dem. Detta skapar en stress både bland de ungdomar som är del i gemenskapen och 
måste upprätthålla ett perfekt yttre för att behålla sin statusposition, och bland de som har lägre 
status och inte får vara med i gemenskapen. Social status nämns som orsak till psykisk ohälsa främst 
bland flickor, men till viss del även bland pojkar. 

Sociala medier är också något som beskrivs bidra till psykisk ohälsa, främst när det handlar om 
upplevelsen av att duga som man är. Många ungdomar uttrycker att de inte känner sig tillräckliga och 
att de påverkas av de perfekta utseenden på personer som de följer på sociala medier, ofta handlar 
det om personer de inte känner. Att exponeras för de tillsynes perfekta utseendena varje dag gör att 
ungdomarna jämför sig själva och beskriver att de känner sig olyckliga över att inte se lika bra ut, att 
inte vara perfekt. Skönhetsidealet på sociala medier beskrivs i sin tur påverka den sociala normen i 
skolan, hur man förväntas se ut och vara för att bli accepterad och få hög status. Ungdomarna är väl 
medvetna om att bilderna i sociala medier till stor del är retuscherade men upplever ändå att de har 
en negativ inverkan på deras mående. 

Sömnproblem tas upp som något mycket vanligt bland ungdomarna. Många uttrycker att de ligger 
vakna långt in på nätterna och tittar på mobiltelefonen. Det beskrivs dels om ett sätt att fly 
verkligheten, men kanske vanligast att man helt enkelt ”fastnar” i något roligt eller intressant att titta 
på vilket leder till att man glömmer bort tiden. Många ungdomar uttrycker att de sover alltför lite till 
följd av detta. Enligt ungdomarna själva vet föräldrarna i regel inte om att de är vakna sent, utan det 
sker helt utan deras vetskap. Detta beskrivs främst bland pojkar, men det ska inte uteslutas att 
problemet även finns bland flickor.  

Närmiljön i Vaxholm beskrivs överlag som trygg, även om det nämns att det skett en våldtäkt som 
gjort att flera flickor känner sig mer otrygga. Överlag beskrivs dock ändå Vaxholm som en trygg 
kommun. Kvällstid upplevs det mer otryggt, men man uttrycker samtidigt att det inte är specifikt för 
Vaxholm utan snarare att man känner sig mer otrygg på kvällen generellt. Det beskrivs inte som ett 
stort problem eller som en orsak till psykisk ohälsa bland ungdomar i kommunen. Brist på aktiviteter 
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för ungdomar i kommunen tas upp bland flera. Man beskriver Vaxholm som en skärgårdskommun 
med många sommaraktiviteter, men att det vid de kallare årstiderna inte finns mycket att göra. Inte 
heller det uttrycks som en orsak till psykisk ohälsa, även om det förstås skulle vara trevligt med fler 
saker för ungdomar att göra i kommunen. Fritidsgården nämns, men upplevs främst vara för yngre 
årskurser.   

Av intervjusvaren framkommer också att många ungdomar inte känner sig trygga med att kontakta 
skolkuratorn vid psykisk ohälsa. En orsak är att det syns inför andra elever att de söker hjälp, vilket 
innebär ett offentliggörande av det psykiska måendet. Ett förslag som framkommer är att alla elever 
har en obligatorisk tid hos kuratorn varje läsår eller termin, för att på så sätt komma i kontakt med 
kuratorn utan att andra får vetskap om att man har eventuella problem. Ett annat förslag är att 
informera om kuratorns telefonnummer på olika platser i skolan så att man diskret kan ringa och 
boka en tid. Några föreslår även möjlighet att kontakta kuratorn via sms.  

Resultaten uppvisar stora likheter med nämnda Hiltunens (2017) omfattande genomgång av hur 
ungdomar själva uppfattar ohälsans orsaker och hur upplevd ohälsa – eller risken för ohälsa – kan 
hanteras. Studien visar att den upplevda ohälsan i huvudsak bottnar i kampen om status mellan 
ungdomarna och hur de förhåller sig till prestationskraven i skolan. De unga lever under ett slags 
perfektionismens tyranni där både de som tycks uppfylla normen om perfektion och de som av olika 
skäl hamnat utanför mår dåligt. Titeln på studien är Lagom perfekt vilket också kanske uttrycker det 
tillstånd där den psykiska ohälsan är som minst utbredd. 

 

4.2 Vad kan göras? 

Både de kvantitativa och kvalitativa data i denna studie pekar på skolmiljöns stora betydelse. Till 
detta ska läggas föräldrarnas stora betydelse (enligt de kvantitativa data) och vikten av 
kompisrelationer (mest tydligt enligt intervjudata). Det är kring dessa tre risk- och skyddsfaktorer 
som mer av främjande och förebyggande insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar bör 
koncentreras kring. Mycket av den psykiska ohälsan tycks höra samman med upplevd stress – i 
skolan kopplat till prestationer och ständiga bedömningar, i kompisrelationer kopplat till pressen att 
vara ”perfekt” och kopplat till sociala medier där man exponeras för till synes perfekta utseenden, 
vilket påverkar den egna självkänslan. Även föräldrarna pressar och stressar ibland sina barn till att 
prestera väl i skolan, på gott och ont. 

Om de skyddande egenskaperna av skolmiljön, föräldraskapet och kompisrelationer kan stärkas (eller 
deras riskegenskaper försvagas) talar mycket för att detta påtagligt skulle bidra till minskad psykisk 
ohälsa bland unga i kommunen. 

Det är logiskt att utgå från skolan som arena för att därifrån på olika sätt arbeta främjande och 
förebyggande mot psykisk ohälsa. Detta gäller både insatser som riktas mot elever eller till lärare och 
annan skolperson och insatser som på olika sätt försöker nå ut till föräldrar. Här har Vaxholm också 
en fördel som en liten kommun med endast en skola för årskurs 9. Även om en del av ungdomarna i 
Vaxholm går på skolor i andra kommuner så finns den absoluta majoriteten av alla ungdomar i 
Vaxholm samlade på en och samma plats under många dagar på året. Även antalet fritidsgårdar en 
till antalet. 

De områden som bör fokuseras på, samt inriktning på innehåll och former för genomförandet, 
handlar resterande del av detta kapitel om. Våra förslag betyder inte heller att annat som redan görs 
borde ta mindre plats framöver. Någon sådan bedömning kan vi inte göra. Inte heller känner vi till 
alla de insatser som redan idag bedrivs i kommunen vilket gör att vi inte kan bli alltför specifika. 

När det gäller specifika främjande och förebyggande insatser i form av metoder och program 
hänvisar vill till kunskapssammanställningen av risk- och skyddsfaktorer av RISE & Länsstyrelsen 
(2021, sid 10). 
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Vi vill också betona vikten av att ta ett samlat grepp om de främjande och förebyggande frågorna och 
se på de olika insatserna inom de olika delarna som en del av en helhet. Många lokala främjande och 
förebyggande program tar sikte på att stärka flera faktorer runt de unga för att på så sätt bygga upp 
skyddande och förebyggande insatser i vardagen (se t.ex. ANDTS-skuggstrategin 2020).  

På Island har detta satts i system på ett sätt som är unikt där en hälsofrämjande och förebyggande 
modell har utvecklats med goda resultat, den s.k. isländska preventionsmodellen eller Planet Youth 
(se tex. Kristjansson, et al 2021; 2020). Modellen bygger på att stärka de skyddande faktorerna runt 
de unga i lokalsamhället vilket bidrar till att främja barn och ungas utveckling. Modellen syftar till att 
minska nyrekryteringen till gruppen av ANT-användare bland unga men förebygger sannolikt också 
andra oönskade beteenden bland unga.  

Stort fokus läggs på att stärka föräldrarnas roll genom att betona och underlätta för föräldrar att 
spendera mer tid med sina barn. Organiserad fritid är en annan central arena. Alla barn och unga 
erbjuds lättillgänglig och i stor utsträckning kostnadsfria fritidsaktiviteter. Tränare och ledare är 
utbildade i barnpsykologi eller liknade. Föräldrar kan uppmuntras att bidra i föreningslivet men inte 
som tränare eller ledare för laget där ens egna barn ingår. Skolan används som viktig mötes- och 
samordningsarena för insatser, framför allt tillsammans med föräldrar. Modellen sprids nu runt om i 
världen.  

 

4.2.1 Stress och prestation i skolan 

Det är angeläget att ungdomarnas upplevelser tas på allvar och att man pratar om skolprestationens 
påverkan på den psykiska hälsan. Flera unga uttrycker att de idag inte får gehör när de beskriver den 
stress de känner kring skolarbetet, utan att det viftas bort som något de bör klara av.  

Vi kan peka på viktiga områden med de som arbetar i vardagen med skolan och med skolfrågor kan 
på mycket bättre sätt än bedöma hur dessa kan utformas på ett realistiskt och hållbart sätt. Vi är inte 
skolexperter. Men vi vill betona att skolan ofta lyfts fram som en viktig arena för att främja barns och 
ungdomars hälsa och att skolans ansvar för frågor som rör hälsa och livsstilsfrågor anges i läroplaner 
och kurs- och ämnesplaner. Skolframgång och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer för barn och 
ungdomars hälsa. En god skolmiljö är viktig för elevernas trivsel och allmänna hälsa. Att klara skolan 
är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i relation till senare problem. Det finns mycket som kan göras 
och som säkert till stor del förekommer i kommunen.  

En tänkbar åtgärd är att lära eleverna studieteknik så att de får bra verktyg för att planera sina 
studier. En annan möjlig insats kan vara mental träning, t.ex. mindfulness, för att kunna hantera den 
upplevda stressen över skolarbetet. Stressen över skolarbetet tycks lika mycket handla om 
arbetsbelastningen i sig som den mentala upplevelsen av skolresultatens påverkan på framtiden och 
vilka konsekvenser ett misslyckande kan ha för att få ett bra liv som vuxen.  

Även om målgruppen är eleverna så kan en del av insatserna riktas till skolpersonal. Vikten av att lära 
ut studieteknik och att även prata med barnens föräldrar om detta är här centralt. För Vaxholm 
framkom också att den negativa förändringen när det skolmiljön totalt sett bland flickorna handlar 
både om lärarnas förväntningar, anknytning till skolan och upplevelse om inflytande. För pojkarna 
framkommer ingen förändring totalt sett när det gäller skolmiljön. Vissa frågor uppvisar dock 
försämringar (en som rör lärarnas uppmärksamhet och en annan inflytande) medan andra visar på 
förbättringar (både en fråga om anknytning och en fråga om lärarnas förväntningar). 

Frågor som rör samordning och koordinering mellan ämneslärare kring prov och inlämningsuppgifter 
kan här vara viktiga insatser och en förbättring härvidlag skulle sannolikt ha en positiv inverkan 
genom minskad stress kring arbetsbelastningen och genom ökad upplevelse av att kunna påverka 
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skolmiljön. Att arbeta med klassernas gruppdynamik och göra dem mer tajta skulle också kunna bidra 
till en minskad stress.  

4.2.2 Social status, mobbning och utfrysning 

För att komma tillrätta med problem kring social status, mobbing, utfrysning och att ungdomar med 
hög social status ser ner på de som sticker ut från normen, finns behov av arbete med värdegrund.  

Problemen kring status och utfrysning syns kanske inte vid första anblicken, men ungdomarna tycks 
vara väl medvetna om att det sker. Här är det viktigt att inte bara se till de som är utfrysta, utan att 
se till helheten kring den sociala kulturen i skolmiljön. Även de ungdomar som har hög social status 
kan må dåligt över situationen, då de känner sig tvungna att upprätthålla ett perfekt yttre vilket kan 
upplevas mentalt påfrestande på flera sätt.  

Lärarna bör också få mer information om problemet med utfrysning och kränkande kommentarer 
lyftas som något som tycks vara allmänt känt bland elever att det förekommer men som inte 
uppmärksammas i någon större utsträckning bland vuxna i skolan. 

I skolan kan också insatser genomföras som direkt riktar sig till eleverna, antingen med lärarna som 
avsändare eller med någon extern person med värdegrund som grundtema. I samtal med unga bör 
man lyfta vikten av att kunna vara sig själv, både den egna rätten och att inte se ner på andra 
människor utifrån utseende och materiella ägodelar. Det ska inte behöva finnas någon statustrappa 
där någon är längst ner och man måste inte jämföra sig med varandra och se ner på den som inte är 
perfekt eller som går emot normen.  

Att också lyfta frågan med ungdomarna själva om att många mår dåligt över pressen i skolan känns 
angeläget. Ungdomarna bör känna att deras mående kring detta tas på allvar och att de också 
involveras i en lösning.  

Mobbning förekommer också och här finns organisationer som arbetar mot detta och även specifika 
program. 

Som nämndes ovan uppger flera intervjupersoner att det skulle vara värdefullt att kunna ta kontakt 
med en skolkurator på ett icke stigmatiserande sätt. Detta torde också kunna vara något som är 
ganska så enkelt att koordinera. Kanske är en lösning, som nämnts, att alla ska kallas till skolkuratorn 
en gång per läsår. En annan lösning är att möjliggöra att enklare kunna ta kontakt med kuratorn utan 
att det syns inför andra i skolmiljön. 

 

4.2.3 Föräldrar 

Föräldrar är en viktig risk- eller skyddsfaktor och flera olika föräldrastödsprogram finns framtagna i 
Sverige som fungerar väl och säkert finns en del av dessa redan i kommunen, både sådana med fokus 
på selektiv prevention och sådana med fokus på universell prevention. Problemet är dock att nå ut 
till föräldrar och får fler än några procent att delta, i synnerhet när det rör sig om lite äldre barn, 
såsom tonåringar. Men sådana program är i alla fall viktiga i sig, även för föräldrar som inte har barn 
med direkta påtagliga problem. 

Ett sätt att nå ut till föräldrar kan vara via skolan för att på olika sätt ge information om hur det ser ut 
och vad som skulle kunna underlätta för barnen. Konsten är att göra detta på ett icke uppfordrande 
sätt. På föräldramöten kan man informera om det ibland hårda klimatet i skolan och att många unga 
uppvisar ett i det närmaste beroendebeteende till sin mobiltelefon och sociala medier. Här kan också 
tas upp den stress som många ungdomar upplever och den press som ibland finns från också 
föräldrarna att prestera väl. Skolan skulle också kunna fungera som rekryteringsbas för t.ex. 
föräldrastödsprogram. 

En artikelserie i DN (2022a-b) fokuserade nyligen på den psykiska ohälsan bland unga och där gavs 
många råd om hur man kan motverka stress och psykisk ohälsa i skolan och vad man som förälder 
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kan göra. Forskaren Malin Anneko svarade att föräldrar kan hjälpa sitt barn med att strukturera upp 
skolarbetet i mindre delar men också genom att se över barnets (tonåringens) hela veckoschema. För 
många aktiviteter kan hämma återhämtningen. När det gäller själva pluggandet kan föräldrar stötta 
genom att skapa goda grundförutsättningar för god sömn, regelbundna och sunda matvanor samt 
motion. När det gäller sociala medier kan man komma överens om att begränsa användandet, inte 
minst genom att lägga under mobilen när hen pluggar.  

Vidare understryks att om föräldrar vill hjälpa sina barn med skolarbetet - och därigenom minska 
stressen - bör förändringarna genomföras i små och enkla steg. Vikten av att vara en trovärdig 
förebild lyfts också. Om föräldern själv sitter och tittar på mobiltelefonen samtidigt som hen jobbar 
blir det svårare att övertyga tonåringen om att själv ska ha ett annat arbetssätt (DN, 2022a). 
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Appendix 
Tabell A1. Frågor i Stockholmsenkäten till grund för de olika indexen över risk- och skyddsfaktorer och andra 

kontrollvariabler. 

Frågor inom de olika områdena. (Frågenummer med fet stil = de frågor som ingår i indexet) 
 

Föräldraskap-, föräldrarelationsvariabler (frågor) 

Hur väl stämmer följande påståenden in på hur dina föräldrar/vårdnadshavare är mot dig? 

Svarsalternativ 
Fr. 81: Alltid/Ibland/Sällan/Aldrig/Vet ej 
Fr. 82 Ja, alla/Ja, de allra flesta/Ja, några/Nej, ingen/Vet inte 
Fr. 83: Ja helt och hållet/Ja, till större delen/Ja, en liten del/Nej, inte alls/Vet ej 
Fr 84: Ja/Nej/Vet ej 
Fr 85a-h: Stämmer mycket dåligt/Stämmer ganska dåligt/Stämmer ganska bra/Stämmer mycket bra 

81. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare var du är när du är ute med kamrater på kvällar? 

82. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater du umgås med på din fritid? 

83. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vad du spenderar dina pengar på? 

84. Om du har ett personligt problem, kan du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp? 

85a. De ger mig beröm när jag gör något bra 

85b. De hotar med bestraffning för något jag gjort men genomför det inte 

85c. De brukar uppmuntra och stötta mig 

85d. Jag vet inte hur de reagerar när jag gjort något de inte gillar 

85e. De märker när jag gör något bra 

85f. Det humör de är på bestämmer hur de är mot mig 

85g. Jag bryr mig om vad mina föräldrar/vårdnadshavare säger 

85h. Mina föräldrar/vårdnadshavare är en förebild för mig 

 

Skolmiljövariabler (frågor) 

Hur väl stämmer följande påståenden in på din skolsituation? 

För samtliga med svarsalternativen: Stämmer mycket dåligt/Stämmer ganska dåligt/Stämmer ganska 
bra/Stämmer mycket bra 

55a. Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan 

55b. Jag trivs bra i skolan 

55c. Vi elever är med och planerar vad vi skall göra i undervisningen 

55d. Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan 

55e. Det är hög ljudnivå och stökigt på lektionerna 

55f. Skolarbetet känns meningslöst 

55g. Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss. 

55h. Lärarna förklarar vad vi får och vad vi inte får göra  

55i. I början av lektionerna tar det minst fem minuter innan arbetet kan börja 

55j. Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra 

55k. Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan 

55l. Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad 

55m. Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbar hårt 

55n. Jag ser fram emot att gå till lektionerna 

55o. Jag är orolig för att utsättas för brott i skolan (t.ex. stöld, misshandel etc.) 

55p. De flesta av mina lärare har intressant undervisning 

55q. Skolarbetet gör mig förvirrad 

55r. Om man inte förstår får man direkt hjälp av läraren 

 

Närmiljövariabler (frågor) 

Hur väl stämmer följande påståenden in på ditt bostadsområde? 

För samtliga: Stämmer mycket dåligt/Stämmer ganska dåligt/Stämmer ganska bra/Stämmer mycket bra/Vet ej 

103a.Vandalism (klotter, olaglig graffiti, förstörelse) är vanligt i bostadsområdet. 
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103b. Om en vuxen såg mig göra något olagligt i mitt bostadsområde skulle nog mina föräldrar få reda på det. 

103c. Vuxna skulle ingripa om någon helt öppet försökte sälja narkotika till ungdomar. 

103d. Det finns personer som säljer narkotika i bostadsområdet 

103e. På vardagskvällar finns det många berusade utomhus i bostadsområdet. 

103f. Så fort jag kan vill jag flytta till ett annat bostadsområde 

103g. Det är ovanligt med våldsbrott (misshandel, rån, våldtäkt) i det här bostadsområdet. 

103h. Vuxna skulle ingripa om det blev ett slagsmål framför mitt hus. 

103i. Om jag blev rånad på en allmän plats i bostadsområdet skulle vuxna ingripa. 

103j. Mina grannar brukar heja/hälsa på mig när vi möts 

103k. Jag trivs bra i mitt bostadsområde  

103l. Om jag var tvungen att flytta skulle jag sakna bostadsområdet jag bor i 

 

Kamratrelationsvariabler (frågor) (egentligen problematiska kamratvariabler) 

För samtliga med svarsalternativen: Ingen, Någon enstaka, Ungefär hälften, De flesta, Vet inte 

Hur många av dina kamrater (inom och utom skolan): 

88a. Motionerar och tränar regelbundet? 

88b. Har snattat/klottrat/vandaliserat? 

88c. Är med i någon förening? (sport, hobby, musik eller någon annan förening) 

88d. Röker tobak? 

88e. Slåss? 

88f. Är duktiga i skolan? 

88g. Dricker sig berusad på alkohol? 

88h. Använder narkotika? 

88i. Skolkar? 

88j. Har rånat, gjort inbrott eller stulit en bil?  

 

Fritidsvariabler 

70. Brukar du delta på fritidsgård eller ”träffpunkt”? 

Svarsalternativ: Ofta/Ibland/Sällan/Aldrig 

71. Brukar du delta i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning (Sport, musik, teater och konst, hobby, kyrkligt, 
scouter, politik eller annan förening)? 

Svarsalternativ: Ofta/Ibland/Sällan/Aldrig 

 

Mobbningsvariabler 

Har du känt dig mobbad eller trakasserad i skolan det här läsåret? (Markera med ett eller flera kryss) 

För samtliga med svarsalternativen: Ja/Nej 

61a. Nej  

61b. Jag har blivit hånad, förlöjligad, kallad öknamn eller blivit retad på ett obehagligt och sårande sätt 

61c. Jag har blivit utfrusen av andra elever 

61d. Jag har blivit slagen, sparkad, knuffad eller stängd inne 

61e. Någon elev har spritt lögner eller falska rykten om mig och försökt få andra att tycka illa om mig 

61f. Jag har blivit fråntagen pengar eller saker eller fått saker förstörda 

61g. Jag har blivit hotad eller tvingad att göra saker som jag inte ville göra 

61h. Lärare har psykat eller på annat sätt varit elaka mot mig 

61i. Jag har mobbats på annat sätt.  

 

Brottsvariabler 
Hur många gånger har du gjort följande saker under de senaste 12 månaderna? 

För samtliga med svarsalternativen: Ingen gång, 1–2 gånger, 3–5 gånger, 6–10 gånger Mer än 10 gånger  

77a. Snattat?  

77b. Klottrat/olaglig graffiti? 

77c. Stulit en cykel? 

77d. Stulit en moped eller motorcykel? 

77e. Stulit en bil? 

110



68 
 

77f. Tvingat någon att ge dig pengar mobiltelefon eller något annat värdefullt? 

77g. Med avsikt förstört saker som inte var dina (t.ex. fönsterrutor, gatlampor, cyklar)? 

77h. Använt annans/falsk legitimation?  

77i. Tagit pengar hemma som inte var dina? 

77j. Smitit från betalning (t.ex. bio, kafé etc.)? 

77k. Tvingat någon att ha sex med dig? 

77l. Stulit ur någons ficka? 

77m. Stulit något annat som vi inte frågat om? 

77n. Köpt något som du vet var stulet? 

77o. Sålt något som var stulet? 

77p. Tjuvåkt på tunnelbanan eller pendeltåget?  

77q. Gjort inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad? 

77r. Med avsikt slagit någon så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård? 

77s. Burit vapen (t.ex. kniv eller knogjärn)? 

 

Alkohol, narkotika, tobak 

Alkoholberusning: 

37. Hur många gånger har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad under den senaste 
4-veckorsperioden? 

Kodat: 0= ingen gång; 1= en gång eller fler gånger 

 

Använt narkotika: 

46. Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, 
kokain, heroin och GHB) 
1. Nej - gå till fråga 53 
2. Ja 
Kodat: 0=Nej; 1= Ja 

 

Röker: 

14. Röker du? 1. Nej, jag har aldrig rökt gå till fråga 18; 2. Nej, bara provat hur det smakar gå till fråga 18; 3. Nej, 
jag har rökt men slutat; 4. Ja, ibland men inte varje dag; 5.  Ja, dagligen;  
Kodat: 1–3= 0 (nej); 4–5= 1 (Ja) 
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Mer om genomförda analyser 

Faktor- och Rasch-analyser 

Faktoranalyserna grupperar variablerna i faktorer (genom programmet Mplus) som i tillräcklig grad 
hör till samma underliggande fenomen, utan att ha för starkt samband sinsemellan, vilka sedan ligger 
till grund för de index som vi skapar.  

Rasch-analyser är en modell för analys av kategoriska data som utgår från modern testteori (Rach 
Measruement Theory) för utveckling och utvärdering av endimensionella mätinstrument. Vi har 
bland annat testat mätskalornas invarians, dvs. att den uppfattas på samma sätt mellan grupper (i 
detta fall mellan pojkar och flickor och över tid) genom s.k. Differential Item Functioning (DIF). Med 
hjälp av Rasch-analyserna har vi också testat om svarsalternativen fungerar som de är tänkta och, 
utifrån att dessa kriterier och vissa andra (t.ex.  att frågorna uppvisar endimensionalitet) omvandlat 
rådata från ordinalnivå till intervallnivå. Detta medför att mer korrekta statistiska beräkningar kan 
genomföras på data (för mer information om Rach-analyser se t.ex. Johansson, 2021 (PPT); 
Salzberger et al., 2021; Boone & Noltemeyer, 2017). 

 

Multivariata analyser och koefficienter 

Resultaten av kopplingen mellan de olika risk- och skyddsfaktorer (x) och psykisk ohälsa (y) enligt 
regressionsanalyserna redovisas på två sätt. Det ena är genom enkla regressionskoefficienter 
(betakoefficient) som anger den förändring y som är associerad med ett stegs förändring i x (och som 
vi istället redovisas som 10 steg). Eftersom indexen befinner sig på olika skalor, trots 0–100 poäng på 
flertalet redovisas också standardiserade regressionskoefficienter. Nackdelen med sistnämnda är att 
den intuitiva tolkningen av styrkan av effekten kan upplevas som krånglig men en klar fördel är att vi 
enklare kan jämföra effekterna mellan de olika studerade risk- och skyddsfaktorerna. (Estimatet 
beräknas genom att multiplicera det icke standardiserade estimatet för x med dess standardavvikelse 
för att därefter denna med standardavvikelsen för y.). 

De standardiserade måtten har medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1 och uttrycker förändring i 
psykisk ohälsa i standardavvikelser. För alla riskfaktorer där högre poäng innebär mer risk innebär 
värden över 0 att man upplever mer besvär än genomsnittet och mindre än noll att man upplever 
mindre besvär. För de skyddsfaktor där högre poäng innebär mer skydd (alltså föräldraskap, 
skolmiljön, ledarledd fritid och betyg) betyder värden under 0 att man upplever mindre besvär än 
genomsnittet och högre än noll att man upplever mer besvär än genomsnittet. Det är detta mått som 
vägleder oss i att bedöma vilken grad av påverkan de olika risk- och skyddsfaktorernas har mot de 
olika utfallsmåtten. 

Eftersom många faktorer kan tänkas påverka varandra och därmed både vara en risk- och 
skyddsfaktorer och ett utfall, och att vi med våra tvärsnittsdata inte kan särskilja dessa effekter från 
varandra, blir det viktigt att utgå från vad som kan förväntas som sannolika resultat utifrån befintlig 
forskning. Om inte detta görs riskerar vi att testa ”alla mot alla” och drunknar i alla data och möjliga 
samband. Vår enkla utgångspunkt är, som antytts, att de risk- och skyddsfaktorer som vi inkluderar 
kan ha en bäring på omfattning och utveckling av den psykisk ohälsan. Får vi sådana samband som 
pekar åt det hållet är det därför högst sannolikt att det till stor del beror på ett orsakssamband där 
risk- och skyddsfaktorn är en (av flera) bidragande orsak till den psykiska ohälsan. Samtliga de risk- 
och skyddsfaktorer som vi fokuserar på är också väldokumenterade som kausala orsaksvariabler på 
olika utfall som psykisk ohälsa (Länsstyrelsen & RISE, 2021).  

Vårt tredje mått på psykisk ohälsa – utagerande besvär – består av många olika individuella 
riskfaktorer som i tidigare forskning visat sig ha effekt på psykisk ohälsa (Länsstyrelsen & RISE, 2021). 
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Därför inkluderas denna variabel som en potentiell förklarande variabel i modellerna för psykiska -
och psykosomatiska besvär och välbefinnande.  

Som nämndes ovan inkluderas även mått på brottsaktivitet, alkoholberusning, rökning och 
narkotikaanvändning i modellerna. Men sambanden mellan dessa och psykisk ohälsa kommer inte 
att redovisas närmare (förutom i appendix) utan variablerna finns med endast för att förvissa oss om 
hur robusta estimaten är för de risk- och skyddsfaktorer som denna studie fokuserar på. Det kan 
nämnas redan här att genomgående visade sig att dessa variabler inte mer än marginellt påverkade 
estimaten för dessa risk- och skyddsfaktorer, även om de ibland visade sig i sig ha en tydlig koppling 
till psykisk ohälsa. Exempelvis framkom, inte oväntat, ett tydligt samband mellan brott och 
utagerande besvär men det samband som exempelvis framkom mellan exempelvis föräldraskap och 
utagerande besvär förändras inte med eller utan brott i modellen. 

Den information som finns om vilken skola eleverna går på har bytt variabelnamn och kodning 2020 
jämfört med 2016 och 2020. Det går därför inte att följa samma skolor från 2016/2018 till 2020. Det 
finns också en osäkerhet i skoldata genom att en betydande minoritet i flera av kommunerna går i 
olika skolor utanför hemkommunen samt att skolornas antal och elevunderlag förändras över tid. I 
analyserna har vi dock för olika år, så gott det går, testat effekterna av skoltillhörighet på de olika 
utfallen. I vissa har skolan betydelse i sig men det påverkar inte mer än marginellt risk- och 
skyddsfaktorernas effekt på de olika utfallen. 

Se också information under tabellerna A2-A6. 

 

113



71 
 

Vaxholm 

Tabell A2. Förklarande variablers effekt på måttet psykiska- psykosomatiska besvär. Linjära regressionsanalyser för flickor och pojkar i Vaxholm och i övriga tre kommuner. 

Statistiskt signifikanta förklarande variabler (P<0,05) rangordnade efter dess effektstorlek. 

 
Vaxholm 

  
Övriga tre kommuner 

 
Flickor (n=150) 

 
Pojkar (n=147) 

  
Flickor (n=1408) 

 
Pojkar (n=1453) 

Förklarande variabler  
(R2=0,20) 2 

Estimat1 Förklarande variabler 
(R2=0,18) 2 

Estimat1  Förklarande variabler  
(R2=0,22) 2 

Estimat1 Förklarande variabler  
(R2=0,15) 2 

Estimat1 

         

1. Skolmiljön -0,44 (-6,4) 1. Föräldraskap -0,25 (-2,0)  1. Skolmiljön -0,18 (-2,2) 1. Skolmiljön -0,15 (-1,8) 

2. Brott 0,17 (4,6) 2. Skolmiljön -0,18 (-2,7)  2. Mobbad 0,15 (0,7) 2. Föräldraskap -0,12 (-1,0) 

3. Alkoholberusning -0,14 (-4,0) 3. Mobbas 0,16 (1,2)  3. Föräldraskap -0,13 (-1,0) 3. Mobbad 0,10 (0,7) 

     4. Utagerande besvär 0,10 (0,8) 4. Utagerande besvär 0,10 (1,0) 

     5.Ledarledd fritid -0,09 (-0,3) 5. Ledarledd fritid -0,10 (-0,3) 

     6. Närmiljön 0,07 (0,8) 6. Närmiljön 0,10 (1,2) 

     7. Brott 0,06 (1,7) 7. Problematiska 
kompisrelationer 

0,07 (0,5) 

  Icke sign. variabler som 
ingå i slutmodellen 

  8. Narkotikaanvändning 0,05 (2,4)   

  Brott (P=0,14)       

         

Marginell skillnad om 
utagerande inkluderas 

 Marginell skillnad om 
utagerande inkluderas (ej 
sign) 

  Marginell skillnad om 
utagerande inkluderas 

 Marginell skillnad om 
utagerande inkluderas 

 

         
1 Standardiserat estimat som underlättar vid jämförelser mellan storleken på estimaten mellan de olika förklarade variablerna. Inom parentes: den förklarade variabelns effekt på den 
beroende variabeln (psykiska- psykosomatiska besvär) givet en ökning med 10 steg på den förklarande variabeln. Brott innehåller många nollor, dvs. flertalet har inte begått brott. Detta gör 
att estimatet inom parentes inte direkt kan jämföras med övriga variabler. 
2 R2= Förklarad variation eller en modells förklaringsgrad, dvs. hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (psykiska- och psykosomatiska besvär) som kan förklaras av variationer i 
de oberoende variablerna 
Vaxholm har klart färre respondenter än övriga kommuner. Den slutgiltiga modellen för respektive kön baseras först på en stegvis inkludering av signifikanta variabler genom 

statistikprogrammet SAS:s funktion Stepwise (P<0,15 för att inkluderas). För att maximera antalet respondenter, vilket är viktigt för Vaxholm, har därefter alla variabler som signifikanta med 

p-värden <0,10 körts och då utan funktionen Stepwise. Endast de variabler som i dessa sista steg framkom som signifikanta (P<0,05) redovisas. Även andra av regressionsmodeller har testats 

med snarlika resultat.   

114



72 
 

Tabell A3. Förklarande variablers effekt på måttet välbefinnande. Linjära regressionsanalyser för flickor och pojkar i Vaxholm och i övriga tre kommuner. Statistiskt 

signifikanta förklarande variabler (P<0,05) rangordnade efter dess effektstorlek. 

 
Vaxholm 

  
Övriga tre kommuner 

 
Flickor (n=140) 

 
Pojkar (n=147) 

  
Flickor (n=1408) 

 
Pojkar (n=1453) 

Förklarande variabler  
(R2=0,12) 2 

Estimat1 Förklarande variabler 
(R2=0,04) 2 

Estimat1  Förklarande variabler  
(R2=0,20) 2 

Estimat1 Förklarande 
variabler  
(R2=0,18) 2 

Estimat1 

         

1. Skolmiljön -0,35 (-7,4) 1. Föräldraskap -0,17 (-2,0)  1. Föräldraskap -0,20 (-2,5) 1. Föräldraskap -0,27 (3,3) 

     2. Skolmiljön -0,23 (-4,7) 2. Mobbad 0,15 (1,6) 

     3. Mobbad 0,10 (0,8) 3. Ledarledd fritid -0,14 (-0,6) 

     4. Närmiljön 0,08 (1,7) 4. Närmiljön 0,11 (2,2) 

     5. Brott 0,08 (3,7) 5. Skolmiljön 0,10 (-1,9) 

     6. Alkoholberusning -0,05 (-2,1) 6. Alkoholberusning -0,09 (-4,4) 

         

Icke sign. variabler som 
ingår i slutmodellen: 

    Icke sign. variabler som ingå i 
slutmodellen 

   

Brott (P=0,13), 
Narkotika- 
användning (P=0,13) 

 Mobbning (P=0,12)     Brott (P=0,07)  

         
1 Standardiserat estimat som underlättar storleken på estimaten mellan de olika förklarade variablerna. Inom parentes: den förklarade variabelns effekt på den beroende variabeln 
(välbefinnande) givet en ökning med 10 steg på den förklarande variabeln. Alkoholberusning, cigarett- och narkotikaanvändning har samtliga tre endast två värden: 0 (Nej) och 1 (Ja) och 
estimatet inom parentes uttrycker effekten på den beroende variabeln givet en förändring från 0 (Nej) till 1 (Ja).  Brott innehåller många nollor, dvs. flertalet har inte begått brott. Detta gör att 
estimaten inom parentes för dessa fyra variabler inte direkt kan jfr med övriga variabler.  
2 R2= Förklarad variation eller en modells förklaringsgrad., dvs. hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (ex. psykisk ohälsa) som kan förklaras av variationer i de oberoende 
variablerna. 
Se också fotnot under tabell A2.  
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Tabell A4. Förklarande variablers effekt på måttet utagerande besvär. Linjära regressionsanalyser för flickor och pojkar i Vaxholm och i övriga tre kommuner. Statistiskt 

signifikanta förklarande variabler (P<0,05) rangordnade efter dess effektstorlek. 

 
Vaxholm 

  
Övriga tre kommuner 

 
Flickor (n=150) 

 
Pojkar (n=135) 

  
Flickor (n=1408) 

 
Pojkar (n=1453) 

Förklarande variabler  
(R2=0,48) 2 

Estimat1 Förklarande variabler 
(R2=0,21) 2 

Estimat1  Förklarande variabler  
(R2=0,40) 2 

Estimat1 Förklarande variabler  
(R2=0,25) 2 

Estimat1 

         

1. Föräldraskap -0,45 (-3,7) 1. Närmiljön 0,30 (4,2)  1. Föräldraskap -0,25 (-2,2) 1. Skolmiljön -0,18 (-2,2) 

2. Problematiska 
kompisrelationer 

0,25 (1,4) 2. Brott 0,26 (2,8)  2. Problematiska 
kompisrelationer 

0,19 (1,2) 3. Brott 0,17 (2,7) 

3. Röker 0,14 (5,3) 3. Fritid på fritidsgård -0,17 (-1,0)  3. Brott 0,15 (4,8) 3. Problematiska 
kompisrelationer 

0,15 (0,9) 

4. Betyg 0,15 (1,0)    4. Skolmiljön -0,13 (-1,9) 4.Föräldraskap -0,11 (-0,9) 

     5. Alkoholberusning 0,09 (2,9) 5. Narkotikaanvändning 0,07 (2,7) 

     6. Närmiljön 0,07 (1,0) 6.Alkoholberusning 0,07 (2,1) 

     7. Fritid på fritidsgård 0,07 (0,4) 7. Närmiljön 0,06 (0,8) 

     8. Röker 0,07 (2,6) 8. Fritid på fritidsgård 0,05 (0,2) 

     9. Mobbning 0,05 (0,3)   

Icke sign. variabler som 
ingå i slutmodellen 

        

Brott (P=0,06)  Skolmiljön (P=0,07) 
Föräldraskap (P=0,71), 
Ledarledd fritid (P=0,52), 
Narkotikaanvändning 
(P=0,26) 

      

         
1 Standardiserat estimat som underlättar storleken på estimaten mellan de olika förklarade variablerna. Inom parentes: den förklarade variabelns effekt på den beroende variabeln 
(utagerande besvär) givet en ökning med 10 steg på den förklarande variabeln. 
Alkoholberusning, cigarett- och narkotikaanvändning har samtliga tre endast två värden: 0 (Nej) och 1 (Ja) och estimatet inom parentes uttrycker effekten på den beroende variabeln givet en 
förändring från 0 (Nej) till 1 (Ja).  Brott innehåller många nollor, dvs. flertalet har inte begått brott. Detta gör att estimaten inom parentes för dessa fyra variabler inte direkt kan jfr med övriga 
variabler.  
2 R2= Förklarad variation eller en modells förklaringsgrad., dvs. hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (ex. psykisk ohälsa) som kan förklaras av variationer i de oberoende 
variabler 
Se också fotnot under tabell A2. 
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Alla fyra kommunerna 

Tabell A5. Förklarande variablers effekt på måttet psykiska och psykosomatiska besvär samt välbefinnande. Linjära regressionsanalyser för flickor pojkar i alla fyra 

kommuner sammantaget. Statistiskt signifikanta förklarande variabler (P <0,05) rangordnade efter dess effektstorlek. Data för 2016, 2018 (ej Täby) och 2020. 

 
Psykiska och psykosomatiska besvär 

 

  
Välbefinnande (ju högre ju mer besvär) 

 
Flickor (n=1543) 

 
Pojkar (n=1578) 

  
Flickor (n=1543) 

 
Pojkar (n=1578) 

Förklarande variabler  
(R2=0,22) 2 

Estimat1 Förklarande variabler  
(R2=0,15) 2 

Estimat1  Förklarande variabler  
(R2=0,19) 2 

Estimat1 Förklarande variabler  
(R2=0,17) 2 

Estimat1 

         

Skolmiljön -0,19 (-2,4) Skolmiljön -0,15 (-1,8)  Skolmiljön -0,23 (-4,8) Föräldraskap -0,24 (-3,1) 

Mobbad 0,14 (0,7) Föräldraskap -0,13 (-1,2)  Föräldraskap -0,19 (-2,4) Mobbad 0,15 (1,6) 

Föräldraskap -0,12 (-0,9) Mobbad 0,11 (0,7)  Mobbad 0,09 (0,7) Ledarledd fritid -0,13 (-0,6) 

Utagerande besvär 0,09 (0,8) Utagerande besvär 0,10 (1,0)  Brott 0,08 (3,9) Närmiljön 0,11 (2,1) 

Ledarledd fritid  -0,08 (-0,2) Ledarledd fritid -0,09 (-0,3)  Närmiljön 0,07 (1,4) Alkoholberusning -0,08 (-4,2) 

Brott 0,07 (1,9) Närmiljön 0,09 (1,1)  Alkoholberusning -0,05 (-2,4) Skolmiljön -0,10 (-1,9) 

Närmiljön 0,06 (0,7) Problematiska 
kompisrelationer 

0,08 (0,4)      

         

Icke sign. variabler som ingår i 
slutmodellen: 

    Icke sign. variabler som 
ingår i slutmodellen: 

   

         

Narkotikaanvändning (P=0,08)       Brott (P=0,13)  

Marginell skillnad om 
utagerande inkluderas 

        

         
1 Standardiserat estimat som underlättar storleken på estimaten mellan de olika förklarade variablerna. Inom parentes: den förklarade variabelns effekt på den beroende variabeln (psykiska- 
psykosomatiska besvär och välbefinnande) givet en ökning med 10 steg på den förklarande variabeln. 
Alkoholberusning, cigarett- och narkotikaanvändning har samtliga tre endast två värden: 0 (Nej) och 1 (Ja) och estimatet inom parentes uttrycker effekten på den beroende variabeln givet en 
förändring från 0 (Nej) till 1 (Ja).  Brott innehåller många nollor, dvs. flertalet har inte begått brott. Detta gör att estimaten inom parentes för dessa fyra variabler inte direkt kan jfr med övriga 
variabler.  Ledarledda aktiviteter är kodad från 0–3 och estimatet inom parentes uttrycker effekten på den beroende variabeln givet en förändring med 1 steg på en fyrgradig skala (aldrig, 
sällan, ibland ofta). 
2 R2= Förklarad variation eller en modells förklaringsgrad., dvs. hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (ex. psykisk ohälsa) som kan förklaras av variationer i de oberoende 
variabler 
Regressionsanalyserna har körts genom en stegvis inkludering av signifikanta variabler genom statistikprogrammet SAS:s funktion Stepwise (P<0,15) för att inkluderas). Endast de variabler 

som i det sista steget framkommer som signifikanta (P<0,05) redovisas. Även andra av regressionsmodeller har testats med snarlika resultat.   
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Tabell A6. Förklarande variablers effekt på måttet utagerande besvär. Linjära regressionsanalyser för flickor och pojkar i alla fyra kommuner sammantaget. Statistiskt 

signifikanta förklarande variabler (P <0,05) rangordnade efter dess effektstorlek. Data för 2016, 2018 (ej Täby) och 2020. 

 
Utagerande besvär 

 

 
Flickor (n=1543) 

 

 
Pojkar (n=1578) 

Förklarande variabler  
(R2=0,40) 2 

Estimat1 Förklarande variabler  
(R2=0,25) 2 

Estimat1 

    

Föräldraskap -0,26 (-2,3) Skolmiljön -0,17 (-2,2) 

Problematiska kompisrelationer 0,20 (1,2) Brott 0,17 (2,7) 

Brott 0,15 (4,8) Problematiska kompisrelationer 0,15 (0,9) 

Skolmiljön -0,13 (-1,8) Föräldraskap -0,12 (-1,0) 

Alkoholberusning 0,09 (2,8) Närmiljön 0,08 (1,0) 

Närmiljön 0,07 (0,9) Alkoholberusning 0,07 (2,2) 

Fritid på fritidsgård 0,07 (0,3) Narkotikaanvändning 0,07 (2,6) 

Cigarettanvändning 0,06 (2,4)   

Mobbad 0,05 (0,3)   

    

Icke sign. variabler som ingår i 
slutmodellen: 

 Icke sign. variabler som ingår i slutmodellen:  

  Fritid på fritidsgård ((P=0,10)  

    
1 Standardiserat estimat som underlättar storleken på estimaten mellan de olika förklarade variablerna. Inom parentes: den förklarade variabelns effekt på den beroende variabeln 
(utagerande besvär) givet en ökning med 10 steg på den förklarande variabeln. 
Alkoholberusning, cigarett- och narkotikaanvändning har samtliga tre endast två värden: 0 (Nej) och 1 (Ja) och estimatet inom parentes uttrycker effekten på den beroende variabeln givet en 
förändring från 0 (Nej) till 1 (Ja).  Brott innehåller många nollor, dvs. flertalet har inte begått brott. Detta gör att estimaten inom parentes för dessa fyra variabler inte direkt kan jfr med övriga 
variabler.  
2 R2= Förklarad variation eller en modells förklaringsgrad., dvs. hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (ex. psykisk ohälsa) som kan förklaras av variationer i de oberoende 
variabler 
Regressionsanalyserna har körts genom en stegvis inkludering av signifikanta variabler genom statistikprogrammet SAS:s funktion Stepwise (P<0,15) för att inkluderas). Endast de variabler 

som i det sista steget framkommer som signifikanta (P<0,05) redovisas. Även andra av regressionsmodeller har testats med snarlika resultat. 
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DANDERYDS
KOMMUN

Alltså, jag tänker liksom att det finns ett krav från alla runt om-
kring en, att man ska ha mycket kompisar, vara social, vara bra i 
skolan, man ska vara snygg… ja, det är så många olika krav, och 
jag tror inte att det är så många som känner att de kan nå alla de 
kraven. Eller, man känner att man inte typ räcker till och så.
                                                          

- VARFÖR UNGA MÅR SOM UNGA GÖR
Fyrklövern

En studie kring hur olika skydds- och risksfaktorer påverkar ungas psykiska hälsa
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Varför mår de unga som de gör? 

Det finns flera tecken på att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter 
att ligga på höga nivåer. Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm har 
därför valt att tillsammans med forskare få bättre kunskap om hur 
psykiska besvär kan kopplas till olika risk- och skyddsfaktorer.

En kvantitativ analys av enkätsvar från elever i årskurs 9 samt djupin-
tervjuer med ungdomar från de fyra kommunerna har genomförts. 

Studien ger en del svar på vilka skyddsfaktorer på lokal nivå som kan    
   stärka den psykiska hälsan, och som därför bör främjas. Med ökad  
        förståelse och kunskap kring dessa faktorer skapas goda förut- 
 sättningar för att fler ungdomar ska utveckla en god hälsa.
 

3

DEFINITIONER 

Psykisk hälsa handlar till stor del om 
hur vi mår och trivs med livet, sociala 
relationer samt om vår förmåga att klara 
livets upp- och nedgångar och balanse-
ra positiva och negativa känslor. 
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp 
för psykiatriska tillstånd, psykiska be-
svär som oro, stress, nedstämdhet eller 
sömnbesvär. 
En riskfaktor är omständigheter som 
ökar sannolikheten för att en individ 
ska utveckla problem eller sjukdom. 
En skyddsfaktor är förhållanden som 
ökar personens motståndskraft mot att 
utveckla problem eller sjukdom. Genom 
att identifiera och förstärka skyddsfak-
torerna kan barn och unga ges möjlig-
het att utveckla god psykisk hälsa. 
I studien används de tre indexen 
– psykiska och psykosomatiska besvär, 
välbefinnande och utagerande besvär – 
som samlingsbegrepp för psykisk ohäl-
sa. Det innebär att det inte är helt i linje 
med definitionerna ovan. Indexen har 
skapats och används för att påvisa en 
helhetsbilds samt  underlätta för läsarna 
att förstå resultaten i studien. 
Psykiska och psykosomatiska besvär 
innebär exempelvis oro, nedstämdhet, 
huvudvärk och ”nervös” mage. 
Välbefinnande mäter hur nöjd man är 
med sitt utseende, lycka och hur härligt 
man tycker det är att leva. Indexet mä-
ter även sociala relationer och prestatio-
ner i skolan. 
Utåtagerande besvär innebär problem 
som hyperaktivitet, impulsivitet, aggres-
sivitet och liknande.
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Det finns en tydlig skillnad mellan 
pojkar och flickor och tendensen är 
fortsatt höga nivåer för alla kommu-
ner. Det finns en viss ökning bland 
pojkarna när det gäller de psykiska- 
och psykosomatiska besvären, sam-
tidigt som flickorna har ökat när det 
gäller de utåtagerande besvären.

Figur: Nivåer av psykisk ohälsa.  
Ju högre stapel desto mer besvär.

REFLEKTION
Psykisk ohälsa både ser olika 
ut och hanteras olika av pojkar 
och flickor. Framför allt när det 
kommer till att dela sina känslor 
och sitt mående med andra. 
Flickorna vill vara med där 
det händer och ser på, medan 
pojkarna är de som utför risk-
fyllda aktiviteter och uppvisar 
de utåtagerande besvären.

VISSTE DU  ATT 
Forskning visar att den upplevda 
ohälsan hos unga till stor del bottnar i 
kampen om status och hur de förhål-
ler sig till prestationskrav. Ungdomar 
själva uttrycker en medvetenhet kring 
könsnormer och sociala förväntningar 
som de menar påverkar dem i deras 
sätt att vara och agera.

Ledarledd fritid har i någon högre 
grad men även fritid på en fritids-
gård, en positiv effekt på de ungas 
välbefinnande och psykiska mående.

En gynnsam skolmiljö och att gå ut 
nian med godkända betyg är de 
starkaste skyddsfaktorerna.

Det är ju lite såhär med mansnormen, typ att 
man alltid ska vara stark och tuff och inte 
visa känslor, att det har lite med det att göra” 
Pojke, 15 år

5

Svårt att sova, huvudvärk samt 
ledsen/deppig anges som de 
vanligast förekommande pro-
blemen hos dem med psykiska- 
och psykosomatiska besvär. 

Inom välbefinnande är det stora 
skillnader där betydligt fler flickor 
än pojkar vill ändra på sig själva, 
känner att de duger inget till och 
är inte nöjda med sitt utseende. 

Pojkar anger mer utåtagerande 
besvär, struntar i regler och vill 
se hur långt de kan gå innan 

Hur mår unga i de fyra kommunerna?
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VISSTE DU  ATT 
Ungdomar själva uttrycker 
att de inte vill uppvisa en 
”dålig bild” av sig själv inför 
föräldern. De upplever även 
press från föräldrar om att 
prestera bra i skolan. Till viss 
del upplevs föräldrarnas höga 
förväntningar bra, samtidigt 
kan det kännas tufft att känna 
krav på att leva upp till de 
förväntningarna. 

Och jag vet att ganska många har skilda föräldrar, och 
ganska många brukar må dåligt över det, för de tycker att 
det är jobbigt att de har bråkat och att föräldrarna inte har 
någon kontakt. Jag vet att flera av mina kompisar säger att 
deras föräldrar använder dem som ett sätt att kommunicera, 
för de vill inte kommunicera med varandra. Att de hamnar 
i mitten, och de vet inte vem de ska välja, och så. Sådant vet 
jag att ganska många kan må dåligt över.” Flicka, 15 år

REFLEKTION: 
Studien förstärker att föräldrarna ska 
vara viktiga förebilder i sina barn liv 
och ge dem kunskap och verktyg 
att utveckla god hälsa. Tidigare 
forskning visar att stöd i föräldra-
skapet är en av de viktigaste 
insatserna i samhället för att 
främja god psykisk hälsa.  
 

7

Relation till föräldrar

Ungdomars relationer till sina föräldrar har stor betydelse för den psykiska 
hälsan under hela livet. Ett gott samspel och förtroendefullt förhållande 
mellan föräldrar och barn fungerar som en stark skyddsfaktor.

Studien har utifrån ungdomarnas svar identifierat några områden där 
kommunerna har möjlighet att arbeta för att stärka föräldrarelationen. 

DESSA ÄR;
• Be föräldrar om hjälp vid ett  

personligt problem
• Att föräldrar ger ungdomar  

uppmuntran och stöd
• Föräldrar ger beröm då  

ungdomen gör något bra
• Föräldrar vet vilka kamrater  

ungdomen är med och var de  
är på kvällar
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Skolan

En gynnsam skolmiljö är en av de starkaste 
skyddsfaktorerna. Skolan är även viktig som 
arena i det främjande arbetet, då de allra 
flesta barn går i skolan och tillbringar en stor 
del av sin tid där. Studien visar att både pojkar 
och flickor ser skolarbetet och dess betyg 
som betydelsefulla faktorer för att lyckas 
med livet.

Inflytande i skolan är det som har störst effekt 
på ungdomars välbefinnande. Eleverna be-
höver ges möjlighet till medbestämmande 
över sitt skolarbete för att må bra.

Under lektionstid upplevs skolan som väl 
fungerande. Det är en tillfredställande miljö 
med bra undervisning och möjlighet att få 
hjälp om man inte förstår. Utvecklingsområdet 
är det som sker på tiden mellan lektioner och 
på raster.

 

4 av 10 anser 
att de får vara med 
och bestämma vad 
som är viktigast för 
dem

9 av 10  
av alla elever trivs 
mycket bra och 
ganska bra i skolan

3 av 10 
anser att vuxna inte 
ingriper om någon 
blir trakasserad 
eller mobbad

REFLEKTION: 
Det är tydligt att skolprestationen påverkar ungdomars psykiska 
hälsa. Många uttrycker stor stress och press över att prestera, att 
arbetsbelastningen i skolan är hög och att det finns en oro för sin 
framtid. Ungdomarna själva uttrycker ett behov av att i tidig ålder 
lära sig studieteknik. 

VISSTE DU  ATT 
Möjligheten att kunna komma i kontakt med en skolkurator utan att känna alltför stort 
stigma lyfts av flera ungdomar som viktigt. 
När skolan riktar insatser till alla barn i en skola och lär dem om psykisk hälsa och hur 
den kan hanteras, ökar möjligheterna till att utveckla välmående och goda studieresul-
tat över tid.

Min mentor t.ex. hon brukar  
skriva upp på tavlan, så står det, 
så går vi igenom det på mentorstiden 
varje måndag, vad vi har vecka 40 
och vecka 41 osv. Och så brukar hon  
      säga tips på hur man borde prio- 
     ritera, för vi skriver ju upp vad det  
       är för slags uppgifter, ”om ni 
        blir klara med den här i dag  
       så skulle ni kunna…”, liksom.” 
           Pojke, 15 år
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37% av flickorna 

respektive 19 % 
av pojkarna uppger att 
de skulle vilja ändra på 
sig själva väldigt mycket, 
ganska mycket eller en del. 

SOCIAL STATUS 
Ungdomarna beskriver att det finns en 
hierarkisk ordning, där individer som sticker 
ut från normen står längst ner i status, blir 
utfrysta och ses ned på. Den sociala statu-
sen skapar stress både bland de ungdomar 
som ”måste” upprätthålla ett perfekt yttre 
för att behålla sin position, samt bland de 
som har lägre status och inte får vara med i 
gemenskapen. Att inte ha några vänner och 
känna sig utanför nämns av många unga 
som en orsak till att må dåligt. I värsta fall 
leder detta till mobbning, vilket ungdomar-
na uttrycker en stor oro inför. 

SOCIALA MEDIER
Många ungdomar uttrycker att de inte kän-
ner sig tillräckliga och att de påverkas av de 
perfekta utseenden på personer som de 
följer på sociala medier. Skönhetsidealet på 
sociala medier beskrivs i sin tur påverka den 
sociala normen. 

21% av flickorna 

respektive 14 % 
av pojkarna uppger att de 
har mobbats eller trakasse-
rats under läsåret

Mer en var tredje 
flicka uppger att de ganska 
ofta eller väldigt ofta tycker 
att de inget duger till.

VISSTE DU  ATT 
Flera studier har visat att risken 
för normbrytande beteenden 
ökar bland unga om man har 
kompisar som uppvisar sådana 
beteenden. Problematiska kom-
pisrelationer i sig är kopplat till 
ökad risk för psykisk ohälsa. 

REFLEKTIONER
Vad som anses ge hög social status bland 
ungdomar varierar mellan kommunerna. Det 
kan bero på att det finns skillnader i vad som 
utgör sociala normer ungdomar emellan i olika 
grupperingar och sociala sammanhang. Det 
är viktigt att ta fasta på avseende hantering av 
psykisk hälsa bland unga.

Det är alltid någon som blir mobbad…Det blir lätt att ”den där 
personen stöter vi ut, för vi vill inte hänga med den personen”, 

det spelar ingen roll om man känner den eller inte, den perso-
nen blir nedtryckt, och då kan vi inte hänga med den personen, för då 
kommer vi bli nedtryckta, och då blir det den här rangordningen igen, 
då hamnar man ju nere på botten. Alltså, det borde ju verkligen… ingen 
borde ju bli mobbad, så klart, men jag tror inte det finns något som kan 
göras åt det, för det kommer alltid vara någon som… gud, vad hemskt det 
låter, men det brukar liksom alltid vara någon som blir utsatt för… 
alltså, det kan vara utseende, hur det går i skolan, 
vad de gör på fritiden, vad de gillar… 
Så det blir liksom lätt att någon blir nedtryckt. 
Flicka, 15 år

11

Relation till kompisar

Att vara en del av en social gemenskap, ha vänner, umgås och ha 
roligt samt att ha någon att kunna få stöd ifrån är viktiga skyddsfak-
torer. Medan negativa kompisrelationer kan leda till mobbning och 
utfrysning. Dessutom är social status samt sociala medier bidragande 
faktorer till den psykiska ohälsan.
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Avslutning

Studien visar bland annat att ungdomar vill att vuxna ska vara vuxna. 
Ungdomar behöver hjälp att klara livets upp- och nedgångar. Här behö-
ver vuxna personer i deras omgivning lyssna, vara uppmärksamma, agera 
och sätta gränser. En god relation ger en god grund och bättre förutsätt-
ningar för ungdomars möjlighet att uttrycka sig, känna sig betydelsefulla 
samt lära sig hur de ska vara mot andra människor. 

För att möjliggöra och stärka en god hälsa hos ungdomar bör kom-
muner med dess verksamheter ha en samsyn kring det långsiktiga 
främjande arbetet. Verksamheterna behöver arbeta tillsammans med 
att identifiera skyddsfaktorer och främja dem genom universella insat-
ser i ett tidigt skede. 

Två strategier som rekommenderas när det gäller främjande och före-
byggande arbete är preventionsstjärnan och preventionspyramiden.

   En god samverkan mellan Danderyd, Täby, Vallentuna  
         och Vaxholm har gjort denna studie möjlig. 
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DANDERYDS
KOMMUN

Kontakt

För att få en bild över just din kommuns resultat är 
du välkommen att höra av dig till:

DANDERYDS KOMMUN 
Jonas Jonsson, Ungdomschef 
jonas.jonsson@danderyd.se

TÄBY KOMMUN
Ewy Thörnqvist, Folkhälsostrateg
ewy.thornqvist@taby.se

VALLENTUNA KOMMUN
Therese Eriksson, Strateg social hållbarhet och trygghet
therese.eriksson@vallentuna.se

VAXHOLM STAD
Madeleine Larsson, Hållbarhetschef 
madeleine.larsson@vaxholm.se
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Änr KS 2022/61.009 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 44 Information om godkänt medlemskap i Klimatkommunerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-05 § 68 att ansöka om medlemskap i föreningen 
Klimatkommunerna. Vaxholms stad har efter genomfört medlemstest godkänts som medlem. 
Föreningen uppmanar nu kommunen att utse en tjänsteperson respektive en politiker som kan 
representera kommunen. Kristina Eriksson, miljöstrateg föreslås som representant från 
kommunledningskontoret. Efter genomfört val av politisk representant ska föreningen informeras om 
beslutet.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-07-18 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristina Eriksson, kristina.eriksson@vaxholm.se 
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Information om godkänt medlemskap i Klimatkommunerna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-05 § 68 att ansöka om medlemskap i föreningen 
Klimatkommunerna. Vaxholms stad har efter genomfört medlemstest godkänts som medlem. 
Föreningen uppmanar nu kommunen att utse en tjänsteperson respektive en politiker som kan 
representera kommunen. Kristina Eriksson, miljöstrateg föreslås som representant från 
kommunledningskontoret. Efter genomfört val av politisk representant ska föreningen informeras om 
beslutet.  

Bakgrund 
 Klimatkommunerna är en förening vars övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i 
Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen har som 
inträdeskrav att den sökande kommunen kontinuerligt ska inventera utsläpp av växthusgaser, sätta upp 
mål för att minska utsläppen, ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen 
samt att kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Ett aktivt klimatarbete på alla nivåer i samhället är en förutsättning för att vi ska klara uppställda 
klimatmål och därmed minska riskerna för att klimatförändringarna ska medföra en försämrad livsmiljö 
för kommande generationer. Det är en framtidsfråga och berör därför barnens bästa.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut förväntas inte ha några konsekvenser ur jämställdhetsperspektivet.  

Måluppfyllelse 
Genom att delta i föreningen och nätverket finns goda förutsättningar att bidra till den globala målet 13, 
bekämpa klimatförändringarna samt delmålet 13.3 öka kunskap och kapacitet för att hantera 
klimatförändringarna.  

Kommunledningskontoret 
Kristina Eriksson 
Miljöstrateg 
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Finansiering 
Föreningens årsavgift är för närvarande 4000 kr+0,25 per invånare=6993 kr (baserat på folkmängden 1:a 
kvartalet 2022). Kostnaden belastar hållbarhetsenhetens budget.  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristina Eriksson, kristina.eriksson@vaxholm.se 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Änr KS 2020/229.410 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 45 Samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Förslag till fortsatt samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivningen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Sedan 2021 bedrivs energi- och klimatrådgivning inom ramen för ett samarbetsavtal med Danderyd, 
Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholms kommuner. Nuvarande avtals giltighet är begränsat till 2022-
12-31. Orsaken var att Energimyndigheten då inte hade fattat beslut om fortsatt finansiering av 
verksamheten. Nu finns förutsättningar att ansöka om fortsatt statsbidrag och att förlänga avtalet för en 
fortsatt verksamhet.  

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Anders Garstål (S), Anna-Lena Nordén (WP) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) 
yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.  

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Förslag till förlängt samarbetsavtal 2022-07-18 
Samarbetsavtal EKR 220615 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristina Eriksson kristina.eriksson@vaxholm.se 

För kännedom: Gregor Hackman Täby kommun    
 Anna Westerlund, Täby kommun,   
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Samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Förslag till fortsatt samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivningen godkänns.  

Sammanfattning 
Sedan 2021 bedrivs energi- och klimatrådgivning inom ramen för ett samarbetsavtal med Danderyd, 
Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholms kommuner. Nuvarande avtals giltighet är begränsat till 2022-
12-31. Orsaken var att Energimyndigheten då inte hade fattat beslut om fortsatt finansiering av 
verksamheten. Nu finns förutsättningar att ansöka om fortsatt statsbidrag och att förlänga avtalet för en 
fortsatt verksamhet.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Energi är en gemensam resurs som har en tydlig koppling till klimatfrågan. Omställningen till ett 
fossilfritt samhälle är en framtidsfråga och har därmed betydelse för våra barn och kommande 
generationer.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Måluppfyllelse 
Verksamheten inom energi- och klimatrådgivningen handlar i stor utsträckning informationsåtgärder 
som syftar till beteendeförändringar och opartisk rådgivning till fastighetsägare, mindre företag och 
föreningar med syftet att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkan. Verksamheten 
kopplar tydligt till det globala målet 7 hållbar energi för alla samt mål 13 bekämpa klimatförändringarna.  

Finansiering 
Hela verksamheten finansieras med statligt stöd från Energimyndigheten. Medel fördelas till 
kommunerna efter folkmängd. Inom samarbetet finns en budget för gemensamma aktiviteter och för 
att finansiera två rådgivare som samordnar verksamheten och utför rådgivning via telefon och besök. 
Varje kommun inom samarbetet förfogar över en mindre del, lokala medel för lokala aktiviteter.  

Kommunledningskontoret 
Kristina Eriksson 
Miljöstrateg 
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Bedömning 
Energi- och klimatrådgivning är en verksamhet som har bedrivits i många år. Direktiven från 
Energimyndigheten har varierat och arbetsformerna har förändrats. Myndigheten uppmuntrar nu 
kommunerna att bilda kluster och samarbeten för att effektivisera verksamheten. Sedan drygt ett år 
tillbaka samarbetar nordost-kommunerna, vilket har skapat förutsättningar för att anställa två rådgivare 
på heltid, placerade i Täby och Österåkers kommun. Verksamheten har fungerat mycket bra och det har 
genomförts både seminarier och ett stort antal rådgivningssamtal och platsbesök. Intresset från 
fastighetsägare, föreningar och mindre företag har ökat markant beroende på prisökningar för både el 
och bränslen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Förslag till förlängt samarbetsavtal 2022-07-18 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristina Eriksson kristina.eriksson@vaxholm.se 

För kännedom:  Gregor Hackman Täby kommun , Anna Westerlund, 
Täby kommun,    
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Dnr 2021/19-49   
 
 

 

Samarbetsavtal gällande energi- och klimatrådgivning i 
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker 
§ 1 Parter 

Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker har enats om att 
samarbeta för att gemensamt bedriva energi- och klimatrådgivning i alla de medverkande 
kommunerna, varmed detta avtal har träffats. Undertecknande är ansvariga för att avtalet följs 
och att verksamheten bedrivs i enlighet med avtalet.  

§ 2 Uppdraget 

Syftet med samarbetet är att boende och verksamma i de medverkande kommunerna, genom 
Täbys och Österåkers rådgivare, ska få tillgång till en effektiv och kompetent rådgivning i 
enlighet med Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2018:1 och STEMFS 2016:3 samt 
aktuell utlysning för bidraget. I verksamheten ska det finnas en lokal förankring till de 
kommuner som ingår i avtalet och det ska finnas utrymme för uppsökande rådgivning i 
respektive kommun. I avtalet ingår inte myndighetsutövning eller beslutsfattande för annan 
kommuns räkning. 

§ 3 Värdkommun 

Täby kommun är värdkommun för samarbetet och ansöker om medel för samtliga kommuner 
som har undertecknat avtalet. Täby kommun tillhandahåller en tjänst med tillsvidareanställning 
som till 100 % arbetar för samarbetet. Österåkers kommun tillhandahåller en tjänst med 
tillsvidareanställning som till 100 % arbetar för samarbetet. Täby kommun och Österåkers 
kommun har arbetsgivaransvaret enligt gällande anställningsavtal och tillhandahåller en 
arbetsplats för den anställde. Overheadkostnader som uppkommer täcks inte av bidrag från 
Energimyndigheten utan betalas av de kommuner som har arbetsgivaransvaret. Om det finns 
behov av att fördela overheadkostnaderna ska det slutas ett särskilt avtal kring detta.  

§ 4 Rådgivare  

Vid rekrytering av ny rådgivare ska de kommuner som deltar i samarbetet få möjlighet att 
lämna synpunkter och delta i rekryteringsprocessen. Det är dock den kommun som har 
arbetsgivaransvaret som fattar det slutgiltiga anställningsbeslutet. Vid längre tids frånvaro ska i 
första hand en vikarie tillsättas och i andra hand ska en konsulttjänst upphandlas för att 
fullgöra uppdraget under frånvaron.  

Utbildning av rådgivare som medverkar i samarbete ska i huvudsak ske genom 
Energimyndighetens kostnadsfria utbildningsutbud. Den rådgivare som anställs för samarbetet 
ska ha den tekniska och sociala kompetens som krävs för uppdraget. Kompletterande 
utbildningsinsatser för rådgivare, som inte bekostas av regionala energikontoret genom 
Regional utvecklingsledare eller av Energimyndigheten, ska anställande kommunen stå för. 

 

 

 

134



 2(3) 
2022-09-01  

 

Dnr 2021/19-49  
 
 

 

§ 5 Verksamhet 

Värdkommunen (Täby) ansvarar för ansökan om bidragsmedel från Energimyndigheten. 
Rådgivarna i samarbetet ansvarar för att framtagande och inlämnande av verksamhetsplan, 
årsredovisning och annan återrapportering sker i rätt tid. Arbetet sker i samråd med 
kontaktpersonerna i respektive kommun. Sammankallande till samråd och ytterst ansvarig för 
att administrera ansökan är värdkommunen.  

§ 6 Samarbetskommunernas ansvar  

Varje kommun som medverkar i detta samarbetsavtal ska utse en kontaktperson för 
verksamheten. Den personen ska ansvara för den lokala förankringen och underlätta för 
samarbetet vad gäller praktiska frågor som till exempel att boka lokal, förmedla underlag till 
information på kommunwebb med mera. Kontaktpersonerna ska minst två gånger per år 
medverka i en samverkansgrupp för att följa upp och gemensamt utveckla verksamheten.  

§ 7 Kostnadsfördelning 

Den verksamhet som avtalet omfattar förutsätter att statligt stöd för energi- och 
klimatrådgivning kan erhållas från Energimyndigheten med full kostnadstäckning.  

Till grund för ersättningen från Energimyndigheten ligger invånarantalet i respektive kommun. 
Varje kommun förfogar över rådgivarnas tid och medel för aktiviteter med utgångspunkt i 
ersättningen från Energimyndigheten. 

Som ersättning för det regionala samarbetet avgår 23 %, i enlighet med nuvarande regionalt 
samverkansavtal, för att finansiera gemensam telefonrådgivning, webbsida och arbete med 
regionala projekt.  Finansieringen av avtalet förutsätter att alla ingående kommuner deltar i 
regional samverkan mellan länets kommuner avseende energi- och klimatrådgivning som leds 
av förbundet STORSTHLM. 

§ 8 Giltighetstid 

Detta avtal ersätter tidigare mellan parterna tecknat avtal om samverkan kring energi- och 
klimatrådgivning och är giltigt tillsvidare under förutsättning att stöd erhålls från 
Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivning. 

§ 9 Uppsägning 

Uppsägningstid avseende detta avtal är sex månader, men den part som vill säga upp ska 
innan uppsägning påkalla överläggning med övriga parter. Uppsägning av avtalet ska vara 
skriftlig och ställas till värdkommunen. 

§ 10 Omförhandling 

Omförhandling av avtalet kan begäras av en kommun efter skriftlig underrättelse till 
värdkommunen (Täby). Beslut om omförhandling eller övriga ändringar av avtalet kan endast 
fattas av de kommuner som skrivit under avtalet gemensamt efter samråd dem emellan.   

§ 11 Utväxling av avtal 

Detta avtal har upprättats i fem exemplar varav parterna har tagit var sitt.  
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För Danderyds kommun, 2022- 

 

 

Johan Lindberg, Kommundirektör 

 

För Täby kommun, 2022- 

 

 

Katarina Kämpe, Kommundirektör 

 

För Vallentuna kommun, 2022- 

 

 

Annika Hellberg, Kommundirektör 

 

För Vaxholms stad, 2022- 

 

 

Marie Wiklund, Kommunchef 

 

För Österåkers kommun, 2022- 

 

 

Staffan Erlandsson, Kommundirektör 
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Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 - Antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, antas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Del av Lägret, enligt 
beslut av kommunstyrelsen (KS) den 3 maj 2018 §39.  

Förslaget återremitterades i KF den 13 juni 2022 §28 och går nu upp för antagande igen. 

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936, samt parkering som idag inte är planenlig. 

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
det görs idag som park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Det finns också förutsättningar för att göra 
hela området till park. Användningen PARK medger bollplan. Fördröjning och rening av dagvatten ska 
hanteras inom planområdet. 
 
Avtalet med tennisklubben sas upp, efter ett politiskt beslut, i samband med att den nya tennishallen vid 
Campus Vaxholm invigdes 2018. 

Konsekvensen av planändringen blir att området, förutom park, även kan användas som parkering. I 
planen finns det förutsättningar för att behålla tennisbanan och utveckla hela ytan till park. När 
detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden för teknik, fritid och kultur som 
beslutar om hur staden förvaltar allmän plats.  

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Området ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, 
parker och allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad. Planen antas inte få 
betydande miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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Bakgrund 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KS §39/2018-05-03 planuppdrag. Bestämmelsen i gällande 
detaljplan, Dp 1, från 1926 anger området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del av 
området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att kunna söka permanent bygglov. På området finns också en tennisbana. Förslaget 
möjliggör att området kan fortsätta användas som det gör idag. Avtalet med tennisklubben sas upp, 
efter ett politiskt beslut, i samband med att den nya tennishallen vid Campus Vaxholm invigdes 2018.   

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Bedömning 
Planområdet är allmän platsmark och ligger centralt i Vaxholms stadskärna. Planen överensstämmer 
med översiktsplanen. Planen antas inte få betydande miljöpåverkan. Planen bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten. Planarbetet handläggs därför med utökat förande enligt plan- och bygglagen, 
PBL 2010:900. En ändrad detaljplan för Del av Lägret beräknas preliminärt kunna antas under 2022. 

Finansiering 
Kommunen ombesörjer planarbetet. Detaljplanearbetet finansieras inom kommunstyrelsens ram. 
Kostnader för planarbetet utgörs av intern arbetstid för upprättande av detaljplan enligt PBL, samt 
kostnader för de externa utredningar och material som behövs i detta arbete. Genomförandet av planen 
finansieras av nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Förslagets konsekvenser 
Parkeringen på området blir planenlig och kan vara kvar efter att bygglov har sökts. Området ska vara 
Allmän plats med användningen P-PLATS/PARK. Planens genomförande innebär att området kan 
fortsätta användas som det gör idag. Planen blir med flexibel och möjlighet ges till fler parkeringsplatser 
inom planområdet om behovet uppstår. Hela området kan också utvecklas till park. Användningen PARK 
medger även bollplan. Planen skapar bättre förutsättningar för dagvattenhantering. Den nya planen ger 
förutsättningar för en trafiksäkrare lösning för befintlig parkering. När detaljplanen vinner laga kraft 
flyttas beslutsinstansen till nämnden för teknik, fritid och kultur som beslutar om hur staden förvaltar 
allmän plats. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-07-06 
Plankarta 2022-05-10 
Plan- och genomförandebeskrivning 2022-05-10 
Granskningsutlåtande 2022-05-10 
Samrådsredogörelse 2021-09-30 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-08-13  
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Antikvarisk förundersökning, 2018-11-12 
Dagvattenutredning, 2018-11-29 
PM Kapacitetanalys trafik, 2020-05-09 
PM Kapacitetbedömning trafik, 2020-05-08 
Trafikutredning, 2018-10-30 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, Plankarta och 

Plan- och genomförandebeskrivning) 
Alexander Wahlstedt, Teknisk chef, SBF      
Anna Rhedin, SBF 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 28 Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 – Antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras med motivering enligt bilaga 3 till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Del av Lägret, enligt 
beslut av kommunstyrelsen (KS) den 3 maj 2018 §39.  

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936, samt parkering som idag inte är planenlig. 

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen  
P-PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
det görs idag som park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Användningen PARK medger bollplan. 
Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet. 
 
Planförslaget var utställt på granskning under tiden den 17 november - 8 december 2021 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 13 oktober §50. Under granskningen inkom totalt 25 
yttranden varav 12 från fastighetsägare, boende och övriga. Efter granskningen har planhandlingarna 
reviderats efter inkomna yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i 
granskningsutlåtandet. 

Konsekvensen av planändringen blir att området, förutom park, även kan användas som parkering. När 
detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden för teknik, fritid och kultur som 
beslutar om hur staden förvaltar allmän plats. 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Området ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, 
parker och allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad. Planen antas inte få 
betydande miljöpåverkan. 

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L) samt Kjetil Rindal (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
beslutsförslag.  

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras 19:03-19:20.  

Fortsättning yrkanden  
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med skriftlig motivering enligt bilaga 3 till 
protokollet.  

Daga Bäfverfeldt (WP) samt Lars Arb Zackrisson (-) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
Sara Strandbergs (V) motivering.  
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Kommunfullmäktige 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

 
Proposition  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  

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

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige:  

Ja röstar: den som vill att ärendet ska avgöras idag. 

Nej röstar: den som vill att ärendet ska återremitteras.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 14 ja-röster mot 12 nej-röster, 4 som avstår, 1 
frånvarande (enligt bilaga 2 till protokollet), beslutar att ärendet ska återremitteras (i enlighet med 
reglerna om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige).  

Handlingar 
Protokollsutdrag KS 2022-06-02/§ 95  
Protokollsutdrag PLU 2022-05-25/§ 31 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Granskningsutlåtande 2022-05-10 
Plankarta 2022-05-10 
Plan- och genomförandebeskrivning 2022-05-10 
Samrådsredogörelse 2021-09-30 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-08-13  
Antikvarisk förundersökning, 2018-11-12 
Dagvattenutredning, 2018-11-29 
Trafikutredning, 2018-10-30 
Kapacitetbedömning trafik, 2020-05-08 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, 

Granskningsutlåtandet, Plankarta och Plan- och genomförandebeskrivning) 
Alexander Wahlstedt, Teknisk chef, SBF      
Anna Rhedin, SBF 
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Plan- och genomförandebeskrivning 
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Sammanfattning 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del, på en del av fastighet Vaxön 1:81, i parken Lägret. Syftet 
med planen är att kombinera användningen park med parkering för att möjliggöra nuvarande 
användning. Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet. Bestämmelsen i 
gällande detaljplan beskriver området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del av 
området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att söka permanent bygglov. 

 

Konsekvensen av planens genomförande blir att hela att hela området kan användas för både park 
och parkering. Planarbetet handläggs med utökat förfarande. Planförslaget överensstämmer med 
kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 

 

 

Orienteringskarta 
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Inledning 

Handlingar 
 
Planhandlingar 

• Plankarta  
• Plan- och genomförandebeskrivning 

 
Utredningar 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-08-13  
• Antikvarisk förundersökning, 2018-11-12 
• Dagvattenutredning, 2018-11-29 
• PM Kapacitetanalys trafik, 2020-05-09 
• PM Kapacitetbedömning trafik, 2020-05-08 
• Trafikutredning, 2018-10-30 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syfte 
Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen 
P-PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Syftet är att området ska kunna fortsätta användas som det 
görs idag med park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett framtida 
förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Fördröjning och rening av 
dagvatten ska hanteras inom planområdet. Planändringen ska ge förutsättningar för en väl 
gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
samt intresset av en god helhetsverkan. Användningen PARK medger bollplan. 
 
Huvuddrag  
Det finns behov av en långsiktig lösning för parkeringen på Lägret. Bestämmelsen i gällande 
detaljplan, Dp 1, från 1926 anger området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del 
av området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att söka permanent bygglov. På området finns en tennisbana från 1936. Förslaget 
möjliggör att området kan användas som park och parkering. Tennisklubben kompenserades för det 
planerade borttagandet av tennisbanan med en ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid 
Campus Vaxholm 2018.   

Bakgrund och beslut 
Beslut i kommunstyrelsen 2018-05-03 §39 om planuppdrag detaljplan för Del av Lägret, Dp 422. 

Plandata 
Planområde 
Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Planområdet omfattar en del av fastighet Vaxön 1:81. Planområdet har en storlek på ca 6000 
m² och består av allmän plats. 
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Flygfoto 

Markägoförhållanden  
Vaxön 1:81, som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, parker och allmänna platser, ägs av 
Vaxholms stad.  

Del av fastighet Vaxö 1:81 
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Tidigare ställningstagande 
Riksintresse 
Planen ingår i två riksintresseområden; Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län (4 kap. 1, 2 o
ch 4 § MB) samt Kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) för Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet- 
Lindalssundet. Riksintresset för kulturmiljövården tar upp farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm 
via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och 
rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning och dess behov av 
färdstråk till staden alltsedan medeltiden, och som berättar om Stockholms utbyggnad och 
försvarsansträngningar med tillhörande samhällsbildningar. Här kan levnadsförhållandena för olika 
sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom industri, transportteknik, försvar och arkitektur. 
(Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och skärgårdsmiljö, fästnings- och 
skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, småstadsmiljö, industrimiljö, sommarnöjesmiljö). 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan antagen 2013. I översiktsplanen för 
Vaxholm, Vaxholm 2030, redovisas aktuellt område som utredningsområde för bebyggelse, 
grönstruktur och service. 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument 
Gällande detaljplan för området är Dp 1, Stadsplan för Vaxholms stad, laga kraftvunnen 1926. I 
planen anges det berörda området som Allmänna platser, planterade.  

Området omfattas inte av någon fastighetsplan. 

Utsnitt ur gällande detaljplan 
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Utsnitt ur vägplan 

Området omfattas av vägplan (akt 0188-P2017/13) som innebär byggnadsförbud utmed vissa 
allmänna vägar. Vägplanen berör ungefär halva planområdet. 

Planprocessen och förfarande 
Planen innebär små förändringar och omfattas därmed inte av plan- och bygglagens krav på 
planprogram. Området bedöms vara av stort intresse för allmänheten med hänsyn till rekreation 
och av betydande lokalt intresse för allmänheten med hänsyn till kulturmiljön. Planen handläggs 
därför med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900, och dess lydelse efter 1 
januari 2015. 

Förutsättningar  

Befintlig bebyggelse och markanvändning  
Planområdet består idag av parkering, allmänplatsmark planterad och en grustennisbana från 1936. 

Naturvärden 
Växt- och djurliv 
Planområdet består av grusad parkeringsyta, samt en tennisbana. Längs den västra delen, vid 
Lägergatan, finns en allé som omfattas av biotopskydd och längs den södra fem större kastanjer 
som också omfattas av biotopskydd. Angränsande park består av en stor öppen gräsyta som ramas 
in av träd. De öppna gräsytorna i parken bedöms ha ett lågt naturvärde. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Geologiska kartbladet (1964), SGUs jordartskarta, består undergrunden i planområdet i 
huvudsak av postglacial lera.  
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Utsnitt ur SGUs jordartskarta  

Dagvatten 
Jordmånen av lera innebär låg infiltrationshastighet (genomsläpplighet) och därmed begränsade 
möjligheter till lokalt omhändertagande, framför allt vid mer intensiva regn. Jorden håller dock 
vatten bra. Vid platsbesöket vittnade en granne om att det i dagsläget väldigt sällan blev stående 
vatten på de befintliga parkeringarna. Detta tyder på att det för nuvarande jordstruktur vid 
majoriteten av regn går att omhänderta vattnet på planområdet så länge fyllningsmaterialet ovanpå 
leran kan hålla en del vatten och vattnet fördröjs till den grad att infiltrationshastigheten är 
tillräcklig. 
 
Recipient för dagvattnet är Södra Vaxholmsfjärden som i dag klassas med ”Otillfredsställande” 
ekologisk status och ”Ej god” kemisk status. Detta baseras på höga halter näringsämnen och 
kvicksilver.  

Grundvatten 
SGU’s grundvattenkarta ger området den lägsta nivån för uttagsmöjligheter, mindre än 0,16 l/s. I 
Länsstyrelsens webbGIS finns grundvattennivåer uppmätta strax norr och söder om 
utredningsområdet. Nivåerna ligger då på 10 respektive 7 m.  

Översvämningsrisk 
Området ligger inom ett lågområde. 
Den östra delen av parkeringsområdet markeras som ett instängt område både i 
översvämningsanalysen för Vaxön och i Länsstyrelsens skyfallskartering. Det gäller tennisbanan och 
vidare österut. Området räknas inte till de helt översvämmade i analysen men enligt Länsstyrelsen 
finns det risk för stående vatten på 10-30 cm på tennisbanan och den östra parkeringen. Figur 15 
och 16 visar urklipp ur Länsstyrelsens respektive Tyréns översvämningskarteringar. 
Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant. 
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Kulturhistoriska värden 
 
Planområdets förhållande till hela parken Lägret är väsentligt. Därför har hela området tagits med i 
bedömningen. Länsstyrelsen har gjort arkiv- och litteraturstudier samt företagit syn på plats i 
samband med bedömning om kulturminne. Lägret och Storstugan har ett kulturhistoriskt och 
visuellt samband med betydelse för förståelsen av Vaxholms historia som militärstad. Lägret som 
öppen plats kan berätta om den tidigare stadsgränsen som anslöt mot stadens odlingsmarker, och 
namnet och de öppna ytorna kan kopplas samman med 1800-talets militära övningsfält. Den 
militära historien är dock svåravläsbar i parken som sedan länge har karaktären av en stadspark. 
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Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för 
en byggnadsminnesförklaring det vill säga på regional och nationell nivå, men Länsstyrelsen betonar 
att det finns kulturhistoriska värden ur ett lokalt perspektiv.  

En antikvarisk förundersökning har tagits fram. Där anges att platsen som park, mötesplats och 
rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. Platsen är också som tidigare militärt 
övningsfält, en kulturhistorisk värdefull miljö och viktig för Vaxholms stads historia, tillsammans 
med övriga militära komponenter i kommunen.  

Tennisbanan tillkom vid Vaxholms tennisklubbs bildande 1936 och knyter an till den 
sommarnöjesmiljö och det rekreationsliv som är en viktig del av Vaxholms lokala historia och 
riksintresset för kulturmiljövården. Tennisbanan har använts kontinuerligt sedan dess bildande. 

Sammantaget är miljön och karaktären i parken och kring kyrkan viktiga. Fälls flera träd går denna 
inramning förlorad. Fälls en större mängd träd påverkas både natur- och kulturvärdena negativt. 
Natur- och kulturhistoriska värdena är för platsen påtagliga. Det är viktigt att beakta hela 
parkområdet. 

Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. Kyrkan och begravningsplatsen omfattas av 
Kulturmiljölagens 4:e kapitel. Påverkan på eller fynd relaterade till kyrkans anläggning anmäls till 
Länsstyrelsen. 

Sociala värden 
Planområdet är en del av det större sammanhang som parken Lägret med kyrka utgör. Parken har 
ett högt värde ur ett socialt och kulturhistoriskt perspektiv.  Den är stor och ligger centralt i 
anslutning till Vaxholms stadskärna. Storleken och det centrala läget gör att den lämpar sig väl för 
större evenemang så som midsommarfirande, Valborg och årliga idrottsevenemang så som bland 
annat Strömmingsloppet.  

Friytor - Lek och rekreation 
Området bedöms vara av stort intresse för allmänheten med hänsyn till rekreation. Utrymme för 
utevistelse och lekplats finns idag i anslutning till planområdet i parken Lägret. Hela parken används 
idag som en extra skolgård för intilliggande Vaxö skola. Tennisbanan är öppen för alla och en del av 
rekreationsmöjligheten i parken. Den används av lite äldre barn, ungdomar och vuxna.   

Bostäder 
Inom planområdet finns inga bostäder. Angränsande bostadsområden finns i form av den äldre 
stadskärnan i öster och Vaxholms västra stadsdelar med både villor och flerbostadshus.  

Service och arbetsplatser 
I anslutning till området finns flera typer av verksamheter, Vaxö skola, förskola, kyrkan,  
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församlingshem och begravningsplatser, Waxholms bio, Storstugan med fritidsaktiviteter och 
butiker i stadskärnan. Service av offentlig karaktär finns på gångavstånd i stadskärnan.  

Målpunkterna i direkt anslutning till planområdet är: Busshållplats, Vaxö skola F- 6, förskola, kyrka, 
biograf, storstugan med fritidsaktiviteter, samt seniorboende. 

Infrastruktur 
Biltrafik 
Infarten till området går från Kungsgatan/väg 274 som är mycket trafikerad och dessutom 
transportled för farligt gods. In/utfarten till området korsas också av en g/c-väg. Det ligger en 
busshållplats på var sida om väg 274 och ett obevakat övergångsställe. Trafikverket är väghållare för 
denna del av väg 274 och hastighetsbegränsningen är 30 km/timmen.  

Närheten till Vaxö skola, åk F-6, gör att många rör sig i området i samband med hämtning och 
lämning. Skolbarn korsar Kungsgatan vid övergångsstället. Gångtrafikanter korsar området till och 
från busshållplatser. 

Gång- och cykelvägar 
Längs Kungsgatan/väg 274 finns en g/c-väg.  

V
a Storstugan

Seniorboende
Lekplats 
Vaxös skola
Biograf
Förskola
Busshållplats
Kyrka

V
a

V
a
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Kollektivtrafik 
Väg 274 trafikeras av stombuss 670 (Vaxholm-Tekniska högskolan) som har god turtäthet. 
Hållplatser för bussen finns i direkt anslutning till planområdet.  

Parkering 
På området finns idag ca 60 parkeringsplatser för bilar. Enligt den parkeringsutredning som tagits 
fram är det en låg belastning på befintlig parkering.  

Störningar och risker  
Förorenad mark 
Marken bedöms inte vara förorenad. 

Vägtrafikbuller  
Området är bullerstört, men planen medger inga bostäder. 

Transporter med farligt gods 
Väg 274 är primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 är parkering en 
lämplig markanvändning inom en zon på 40 meter från en primär transportled för farligt gods.  

Översvämning 
Den östra delen av området ligger inom ett instängt område. Se text under Förutsättningar. 

 

 

Planförslaget 

Ny bebyggelse och markanvändning 
Det nya planförslaget anger användning P-PLATS och PARK. Planen medger inte någon ny 
bebyggelse annat än sådant som ingår i bestämmelsen eller krävs för skötsel av park och framgår i 
PBL. Användningen PARK medger bland annat bollplan. Planen möjliggör att befintlig bilparkering 
kan vara kvar, om bygglov söks, samt att området kan fortsätta användas som park och parkering, 
samt bibehållen tennisbana. Planen skapar en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Förslaget ger möjlighet till en bättre 
gestaltning i samband med anläggning, drift och underhåll. För att förbättra trafiksäkerheten 
beläggs planen med utfartsförbud mot väg 274. In/utfart ska istället ske från Lägergatan. 

Förslag  
Alternativ A innebär att området även fortsättningsvis kan upptas av två parkeringar och en 
bollplan. Möjligt alternativ B visar på en maximering av parkeringsplatser för bilar. För båda 
alternativen gäller att in/utfarten flyttas till Lägergatan. Planförslaget medger också att hela ytan 
kan utvecklas som park. 
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Alternativ A - tennisbana samt befintlig parkering med ny in/utfart från Lägergatan. Befintlig utfart 
mot väg 274 stängs.  

 

 Alternativ B – möjlig framtida utökning av parkeringsplatser för bilar. 

Naturvärden 
Växt- och djurliv 
Planförslaget kommer att påverka växt- och djurliv i mindre grad då hela området ska fortsätta att 
ha en genomsläpplig yta. Vid anläggandet av ny in/utfart från Lägergatan kommer ett träd i allén 
behöva tas ner. Träden i allén omfattas av biotopskydd. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått 
dispens för biotopskydd hos Länsstyrelsen.  Länsstyrelsen bedömer att det enskilda intresset av att 
kunna anlägga en ny säker infart väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara aktuellt 
alléträd. Avverkningen bedöms inte motverka syftet med biotopskyddsbestämmelserna då det 
enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön kommer att finnas kvar. 
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Dagvatten  
En dagvattenutredning har tagits fram. Målet med förslaget är att minska flöden och föroreningar 
ut från planområdet och bidra till att ta hand om dagvatten vid olika typer av regn. 

Dagvattenutredningens slutsats och rekommendationer 
I och med förändringen på planområdet kommer dagvattenflödet att öka något. Ökningen beror 
främst på klimatfaktorn, utan den skulle dagvattenflödet minska. För att hantera dagvattnet 
föreslås beläggningar med låg avrinningskoefficient, träd i skelettjord samt ränndalar. 
Höjdsättningen bör utföras så att hela området lutar åt öster. Med de föreslagna lösningarna 
uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna blir mindre än innan 
ombyggnaden. Med föreslagen höjdsättning undviks instängda områden och även dagvatten vid 
extremregn avleds därför utan att ge skador på planområdet. 

 
Enligt beräkningarna på den nya utformningen med parkering på hela planområdet, där hänsyn 
tagits till ett förändrat klimat, kommer dagvattenflödet från planområdet att öka med ca 15 %. Även 
mängden föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Den nya situationen kräver en magasinsvolym 
på 48 m3 för att uppfylla kravet på omhändertagande av 20 mm. Även om det finns begränsade 
infiltrationsmöjligheter på planområdet på grund av jordmånens typ, går det bra att implementera 
gröna lösningar för att hantera dagvattnet. Det fördröjda och renade dagvattnet leds vidare till 
dagvattennätet via dräneringsledningar. Träd och annan växtlighet i skelettjord passar bra in på 
planområdet då de både uppfyller kraven på dagvattenhantering men även bidrar till den naturliga 
övergång från den intilliggande parken som efterfrågas. I och med den nya höjdsättningen bildas 
inga instängda områden på planområdet. Genom de föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna 
uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från planområdet blir lägre 
än de är idag. Den föreslagna planlösningen innebär således mer grönska, mer fördröjning och 
mindre föroreningar än idag. 

Vaxholms stads dagvattenstrategi betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn till såväl 
kvantitet och kvalitet som gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa 
innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp ska eftersträvas, att dagvattnet inte ska belasta 
recipienter så att det hotar fauna, flora och badvattenkvalitet samt att dagvattenlösningarna ska 
vara ett positivt tillskott i den urbana miljön. 

Flödesberäkningar har utförts för 5–20-, och 100-årsregn. För planerad situation har en klimatfaktor 
på 1,25 använts. Den planerade situationen medför ett ökat dagvattenflöde orsakat av 
klimatfaktorn. Mängden föroreningar ökar också jämfört med dagens situation.  
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Mer information hittas i Dagvattenutredningen. 

 

 

Kulturhistoriska värden 
Planförslaget bedöms inte påverka de kulturhistoriska värdena i området. Den stora öppna böljande 
ytan med plats för sammankomster och firanden, samt det visuella sambandet med Storstugan 
kommer inte förändras från dagens situation.  Det är viktigt att beakta kulturvärdena för hela 
parkområdet i genomförandet av planen.  

Fornlämningar  
Inga större grävarbeten planeras i genomförandet, men närheten till kyrkans begravningsplats bör 
beaktas vid genomförandet.  
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Sociala värden 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsanpassade parkeringsmöjligheter möjliggörs i anslutning till parken Lägret. 
 
Trygghet 
Planändringen ger förutsättningar för en ekonomiskt hållbar och långsiktig gestaltning. En plats där 
belysning, plantering och gestaltning med tanke på helhetsverkan kan bidra till att området upplevs 
som mer tryggt.  
 
Trafikflöden för gångtrafikanter och cyklister på och i anslutning till planområdet har utretts. Det 
blir en mer trafiksäker lösning när utfarten över gång- och cykelbanan stängs.   
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Flödesanalys  
Väg 274 är den primära vägen för resor till och från centrala Vaxholm. Det gäller invånare så väl som 
besökare. Flödesanalyserna visar rörelsemönstret på förmiddagens maxtimme. Flödesanalysen visar 
att gångtrafikanter rör sig över parkeringen. 

Infrastruktur 
Biltrafik 
En trafikutredning och kapacitetsbedömning har tagits fram i samband med planförslaget. I dessa 
har flöden, kapacitet, trafikriktningar och påverkan på väg 274 utretts. De trafikmätningar som 
gjorts visar att det är små flöden av trafik under större delen av året. 
I samråd med Trafikverket förläggs en ny in- och utfart för området till Lägergatan och nuvarande 
in- och utfart mot väg 274 stängs för biltrafik. Förändringen innebär att påverkan på väg 274 
minskar och trafiksäkerheten ökar då in- och utfarten inte kommer korsa gång- och cykelbanan. 
Lägergatan ska fortsatt vara enkelriktad och infart från väg 274 kommer ske där. Planförslaget 
innebär en liten ökning av trafiken in på Lägergatan. Påverkan på övrigt trafiknät bedöms som liten. 
Mer information hittas i Trafikutredningen och Kapacitetsbedömningen. 

Parkering 
Den parkering som finns idag blir planenlig och kan vid behov utökas till ca 90 parkeringsplatser.  

Skyltar 
Vid genomförande behöver skyltning för anslutande vägnät ses över för att underlätta orientering 
för besökare med bil. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.   

El 
Kapacitet för el till eventuella laddstolpar finns.  

Dagvatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet ligger under Lägergatan 
och Kungsgatan och tar därmed hand om dagvattnet från vägarna. Några brunnar finns i 
angränsande områden på parkeringsområdet. En översikt över dagvattenledningarnas placering på 
planområdet redovisas i figur nedan. Dagvattenledningarna illustreras med grön färg. 

 

Dagvattenledningar (grönt) på planområdet 

Snö 
Möjlighet till snöupplag under vintersäsong finns. 

Konsekvenser vid planens genomförande 

Konsekvenserna blir att hela området, förutom park, även kan användas som parkering. 
Parkeringen på området blir planenlig och kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Området ska 
vara Allmän plats med användningen P-PLATS/PARK. Planens genomförande innebär att området 
kan fortsätta användas som det gör idag. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett 
förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Det kan bli ett tillskott av 
nya parkeringsplatser i ett centralt läge på Vaxön. Möjligheten till park ligger kvar och användningen 
PARK medger även bollplan och mindre ytor för idrott. Planen skapar även bättre förutsättningar 
för dagvattenhantering. In/utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar 
en gång- och cykelväg, samt att sikten är skymd vid utfart. Den nya planen ger förutsättningar för en 
trafiksäkrare lösning för befintlig parkering. 
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Störningar och risker 
Planens genomförande kan innebära störningar i form av buller och byggtrafik vid anläggning. 

Planområdet ligger inom 150 meter från väg 274 som är primär transportled för farligt gods. Enligt 
Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 är parkering en lämplig markanvändning inom en zon på 40 meter 
från en primär transportled för farligt gods. Med hänsyn till aktuell typ av planerad markanvändning 
(parkering och park) samt avståndet mellan riskkällan och planområde bedöms risknivån inom 
planområdet inte vara förhöjd. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Ställningstagandet utgår från nuvarande detaljplan som utvecklar en parkeringsplats. Att ha en 
flexibel detaljplan som även möjliggör utveckling av park beror på om förhållanden i kommunen 
ändras och behovet av en parkering minskar. Detaljplanen bedöms inte behöva en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen innebär både positiva och negativa effekter. Planområdet utgörs idag av en parkering 
som inte har optimal dagvattenhantering eller underlag. Genomförandet av planen kan bidra till 
bättre filtrering av dagvatten och ett mer hållbart underlag för en långsiktig parkering. Med 
nuvarande användning av planområdet tros ingen större ökning av bullernivå uppstå och 
trafikflödet i anslutning kommer fortfarande ligga inom godkänd belastning enligt rapport, trots 
mer belastning på enkelriktad gata.  

De kultur- och naturvärden som finns inom planområdet tas hänsyn till och kompensation planeras 
utföras för skada inom biotopskydd. Planen inkluderar även möjligheten till ytterligare utveckling av 
planområdet till grönområde om behovet av parkering minskar. Den totala effekten av 
planförslaget bedöms vara positivt, under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs. I förhållande 
till detta är den samlade bedömningen att de lokala miljöeffekterna är positiva.   

Mer ingående bedömning hittas i dokumentet Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt, enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905, ifall 
behov föreligger att göra en miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Planen 
berör endast ett mindre lokalt område och innebär endast en mindre förändring. Genomförandet 
bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljöbedömning 
och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.  

Förenlighet med miljöbalken 
Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser. Några riksintressen enligt fjärde kapitlet berörs 
inte. 

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

162



Antagandehandling  
2022-08-18 

 Änr 2018/49.214 
20 av 23 

Havs och Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 1 § miljöbalken och 
4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Vattendelegationen 
Norra Östersjön har den 7 mars 2019 föreskrivit ändringar om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Norra Östersjöns vattendistrikt. Den nuvarande ekologiska statusen i Södra Vaxholmsfjärden är 
måttlig. Det beror framför allt på problem med övergödning och miljökvalitetsnormen har satts till 
god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Den kemiska statusen uppnår ej god vilket baseras på 
höga halter näringsämnen och kvicksilver. 

Miljökvalitetsnormerna enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) bidrar till att skydda människors 
hälsa och miljö. Vaxholms stad ligger under gränsvärdesnormerna och uppnår 
målsättningsnormerna. 

Tidplan 

● Beslut om samråd 2020 
● Beslut om granskning 2021 
● Beslut om antagande 2022 
 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen 
under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla men ändras eller upphävs planen finns 
det ingen rätt till ersättning för ev. rätt som gått förlorad.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmänna platser 
Vaxholms stad är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för genomförandet 
och driften. Vaxholms stad ansvarar för att beslutet om Dispens från biotopskydd allé följs. 
Trafikverket är huvudman för väg 274. 
 

Vatten, spillvatten och dagvatten  
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Huvudmannen äger och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
Huvudmannen ansvarar för att VA-ledningar och anslutningspunkter upprättas till och vid 
fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för VA- och dagvattenutbyggnad inom den egna 
fastigheten och fram till anslutningspunkt. 
 
El/Tele 

163



Antagandehandling  
2022-08-18 

 Änr 2018/49.214 
21 av 23 

E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet.  Telia/Skanova har ledningar i Lägergatan och de kan komma 
att påverkas vid anläggning av ny infart. 

Vägar 
Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med väglagen och att 
anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov. Trafikverket är väghållare för väg 
274/Kungsgatan, kommunen är väghållare för Lägergatan. Stängning av befintlig anslutning till och 
från väg 274 och återställning av vägområde ska ske med ett avtal i dialog med Trafikverket innan 
anläggning av parkeringsplatser.   
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsplan/Tomtindelning 
På planområdet finns ingen fastighetsplan/tomtindelning. 

Fastighetsbildning 
Det krävs ingen ny fastighetsbildning för planens genomförande. Däremot har fastighetsgränsen 
mot Kyrkan 2 fastighetsbestämts för att utgöra en säker plangräns. Planområdet ska ingå i 
stamfastigheten och inte utgöra egen fastighet.  

Rättigheter 
Inom planområdet finns inga inskrivna rättigheter. Inga nya gemensamhetsanläggningar, servitut 
eller ledningsrätter är förutsatta i planen.  

Ekonomiska frågor 
Intäkter – kostnader  
Vaxholms stad bekostar alla kostnader för framtagandet av detaljplanen och bygglov samt 
anläggning av parkering och ny in/utfart och återställandet av anslutningen till Trafikverkets väg 
274. 

Avgifter och taxor 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov, start- och slutbesked och planavgift erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens 
verksamhet. 

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar  
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● Geoteknisk undersökning. Såvitt nu kan bedömas med hänsyn till kända markförhållanden 
behövs inte några geotekniska undersökningar inför anläggningen.  

● Trafikutredning och kapacitetsberäkning (trafikmängder och trafikströmmar) har tagits fram. 
● Dagvattenutredning har tagits fram. 

 
Tekniska anläggningar 

Vägar 
Vaxholms stad ansvarar för att anlägga en ny infart från Lägergatan, samt parkering på Lägergatan. 
Återställandet av anslutningen till väg 274 ska utföras av Trafikverket. Återställandet bör ske innan 
anläggandet av p-platserna. Ny anslutning bör ordnas från kommunal gata innan återställande sker. 

Vatten, spillvatten och brandvatten  
Inga nya byggnader är förutsatta i planen. 

El 
Kapacitet för el till eventuella laddstolpar finns. Kapaciteten bör stämmas av med nätägare vid 
genomförandet. 

Dagvatten 
Vaxholms stad ansvarar för att hantera rening och fördröjning av dagvatten. Vaxholms stad ska 
anlägga infiltrationsanläggning för dagvatten inom planområdet och leda dagvattnet till befintligt 
dagvattennät. Enligt framtagen dagvattenutredning kan detta lösas genom höjdsättning, 
genomsläpplig markbeläggning och skelettjord vid plantering som kan fördröja stora mängder 
dagvatten. För att hantera dagvattnet på planområdet föreslås att träd i skelettjord och 
genomsläpplig beläggning implementeras. Nedan presenteras dessa tekniker. 

Drift och skötsel – skelettjord 
De första två åren kan etableringsstöd behövas för träden. Ifall skelettjorden ligger under 
tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnarna, vanligtvis ca en gång per år. Med 
hög föroreningsbelastning kan utbyte av skelettjorden bli aktuellt. Partiklar i dagvattnet 
som sätter igen porer gör att utbyte av jorden beror mycket på hur närområdet ser ut och 
mängden sedimenttransport med dagvattnet. Ingen gödsling eller bevattning krävs då 
dagvattnet står för detta. 
 
Park 
För att anordna ny in- och utfart från Lägergatan behöver ett träd tas ner. Länsstyrelsen har gett 
Vaxholms stad dispens från biotopkyddsbestämmelserna för avverkning av ett träd i allén längs med 
Lägergatan. Som kompensation för dispensen ska ett nytt träd av arten skogslind med en 
stamdiameter om minst 5 cm planteras i allén längs med Hamngatan. Dispensen gäller under 
förutsättning att aktuell detaljplan har vunnit laga kraft. Arbetet ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år från den dag beslut om dispens vann laga kraft, 2020-09-03, därefter måste 
ansökan förnyas. Mer information finns i beslutet Dispens från biotopskydd allé Del av Lägret, Dp 
422, 2020-09-03. Vaxholms stad ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet 
får ta del av och följer beslutet. 
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Parkeringsyta 
Vaxholms stad ansvarar för att anlägga och sköta drift och underhåll av parkering. Framtagen 
dagvattenutredning ger förslag på hur detta kan lösas. 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt är 
några beläggningsexempel.  
 
Drift och skötsel – genomsläppliga beläggningar 
Genomsläppliga beläggningar behöver regelbundet underhåll då partiklarna i dagvattnet 
efter ett tag kan sätta igen beläggningen. Detta görs på olika sätt beroende på beläggning 
exempelvis högtrycksspolning, vakuumsugning eller utbyte av igensatt fogmaterial. 
Exempelvis gör 1-2 vakuumsugningar per år att permeabel asfalt är välfungerande. Om 
armerat gräs används är även gräsklippning en del av underhållet. 

Skyltar 
Vid genomförande behöver skyltning för anslutande vägnät ses över för att underlätta för besökare 
med bil. 

Administrativa frågor 
Bygglovsplikt  
Bygglovsplikten behålls på den nivån plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan. 

Medverkande 
Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 
 

  

Kristina Henschen 

Planchef 

 Anna Rhedin 

Planarkitekt 
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Detaljplan för Del av Lägret Dp 422 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande 

Detaljplanen har varit ute på granskning.  

Granskningen ägde rum under tiden den 17 november - 8 december 2021. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om granskning, KSPLU 2021-10-13 § 50. 

Granskningshandlingar samt information om granskning har sänts ut till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning och till remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna visades under 
granskningstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på 
Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. 

 

Under granskningen inkom 25 yttranden varav 12 från fastighetsägare, boende och övriga som berörs. 
Inkomna granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslutade om planuppdrag den 3 maj 2018 § 39. Inför plansamrådet utarbetades 
förslaget till detaljplan.  

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 26 augusti 2020 § 22.  
Samrådet ägde rum under tiden den 8 september – 6 oktober 2020. 

Sammanställning av inkomna yttranden: 
• Bevara och säkra tennisbanan för framtiden. 

• ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är tennisbanan 
samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där andra 
tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den åtminstone 
garanterat blir fredad, 

• ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa sätt. 
 

• Bevara och säkra tennisbanan för framtiden. Villkor vid avtal om överlåtelse av Lägret från 
Försvarsmakten till Vaxholms stad. 

• Kulturmiljö - En eventuell ny detaljplan för denna del av Lägret måste vara i samklang med den 
kommande kulturmiljöinventeringen. 

• Trafik på lägergatan 
• Förbättra för kollektivtrafik istället för biltrafik 
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Inkomna yttranden Avstår från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/med 
tillstyrkan 

Yttrande med 
synpunkter 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter     
1.  Länsstyrelsen i Stockholms län  Ingen erinran   
2.  Lantmäteriet   x  
3.  Trafikverket   x  
4.  Trafikförvaltningen Region Stockholm  Ingen erinran   
5.  Storstockholms brandförsvar (SSBF)  Ingen erinran   
6.  Polismyndigheten   x  
Bolag     
7.  Skanova   Ingen erinran   
8.  Roslagsvatten AB  Ingen erinran   
9.  E.ON Energidistribution AB  Ingen erinran   
Organisationer, föreningar     
10.  Föreningen Värna Vaxholm    X 
11.  Vaxholms villaägareförening    X 
12.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm    X 
13.  Vänsterpartiet i Vaxholm    X 
14.  Vaxholms Tennisklubb   X X 
Fastighetsägare     
15.  Yttrande 1   X X 
16.  Yttrande 5   X X 
17.  Yttrande 9   X X 
18.  Yttrande 10   X X 
19.  Yttrande 11   X X 
20.  Yttrande 12   X X 
21.  Yttrande 13   X X 
22.  Yttrande 14   X X 
23.  Yttrande 15   X X 
24.  Yttrande 16   X X 
25.  Yttrande 18   X X 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av 
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i 
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta dokument 
kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har inkommit med 
yttranden kontakta kansliet. 

Myndigheter  

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Yttrande 19 

Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen syftar till att kombinera 
användningen för allmänplats med både park och parkering. Länsstyrelsen har utgått från innehållet i 5 
kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i vår granskning av ärendet och har inga synpunkter på 
förslaget.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
2. Lantmäteriet  

Yttrande 24 

Delar av planen som bör förbättras 

Utfartsförbud är inte ok i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. 
Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta 
innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande 
skäl: I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen 
kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt 
något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se 
s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. 
 
Kommunen kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller 
undvika att reglera utfartsfrågan. Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts 
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 
utanför utfartsförbudet. 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas genom att bestämmelsen om att ”körbar förbindelse inte får 
anordnas” har flyttats in något inom planområdet. 

 
3. Trafikverket  

Yttrande 20 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende gällande planförslag att möjliggöra parkering och park för del av 
fastigheten Vaxön 1:81. Planområdet är beläget intill allmän väg 274 som Trafikverket är väghållare för. Väg 274 är 
primär transportled för farligt gods och omledningsväg för Essingeleden.  
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samband med samråd 2020-10-06 (TRV 2020/96044) och vill nu framföra 
följande synpunkter.  
 
Anslutning och planbestämmelser  
Trafikverket har i dialog med kommunen kommit fram till förslaget att stänga den befintliga anslutningen till väg 
274 och att en ny anslutning ska anordnas från den kommunala Lägergatan. Återställandet av anslutningen till 
statlig väg ska genomföras av Trafikverket och bekostas av kommunen. Detta framgår i planbeskrivningen och ska 
säkerställas genom avtal innan antagande av detaljplanen.  
Trafikverket noterar att planbestämmelser och plangräns har justerats utifrån Trafikverkets synpunkter och har 
därmed inget i övrigt att erinra kring det.  
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Avvattning  
I planbeskrivningen anges det att dagvattenflödet kommer öka till följd av planförslaget. Trafikverket är positivt 
inställda till de föreslagna åtgärderna för att hantera dagvattnet och vill samtidigt påpeka att avvattning inte ska 
ske mot statlig väganläggning.  
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Avtalet om återställande av väg tas fram efter antagande.  

 
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Yttrande 3 

Region Stockholms synpunkter i samrådet ser ut att ha beaktats. Inga nya synpunkter har tillkommit.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
5. Storstockholms brandförsvar (SSBF) 

Yttrande 4 

SSBF har tidigare yttrat sig i detta ärende, Vaxön 1:81, i samrådsskede (2020-10-05). SSBF har inget mer 
att erinra i ärendet.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
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6. Polismyndigheten 
 
Yttrande 23 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras och fortsatt dialog sker vid behov under genomförandet av detaljplanen. 
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Bolag 

7. Skanova 

Yttrande 2 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 
inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

SBF:s kommentar: 
Yttrandet noteras. 

 
8. Roslagsvatten AB: 

Yttrande 22 

Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för yttrande och har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
9. E.ON Energidistribution AB 

Yttrande 7 

E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna i ärendet och har inget att erinra. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
 
Organisationer, föreningar 

10. Föreningen Värna Vaxholm 

Yttrande 6 
 
Föreningen Värna Vaxholms synpunkter i samrådet om Dpr 422 har inte fått 
tillfredsställande svar från Vaxholms kommun. Nya synpunkter har också 
tillkommit som vi kräver svar på. 
 
I. Ta fram kulturmiljöprogrammet först 
Kommunen framhåller i en kommentar till föreningens samrådsyttrande att 
tennisbanan på Lägret ”kan” bli kvar (liksom också parkeringsplatserna, efter beviljad ansökan om 
bygglov). Tennisbanan saknar således skydd, då den enligt planförslaget lika bra ”kan tas bort”. Risken 
är överhängande att det blir så, då det är välkänt att kommunens avsikt med den nya planen just är att 
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bygga en större parkeringsplats på Lägret. Som tidigare påpekats i samrådet är Lägret som öppet fält 
särskilt viktigt för Vaxholms identitet och kulturstad, ett lokalt minnesmärke med kulturhistoriska 
värden, vilket styrks i ett tidigare yttrande från Länsstyrelsen. 
Nytt sedan samrådet hölls om Dpr 422 är att Vaxholms högsta beslutande organ på 
fullmäktigesammanträdet i april 2021 beslöt att ta fram en kulturmiljöinventering samt att denna ska 
inarbetas i Vaxholm 2040, den nya 
översiktsplanen. Denna inventering måste finnas vid handen innan några nya 
ingrepp görs i Vaxholms känsliga kulturmiljö. En eventuell ny detaljplan för denna del av Lägret måste 
vara i samklang med den kommande kulturmiljöinventeringen. 
 
2. Kommuninvånarnas livsmiljö måste värnas mot buller och avgaser 
Enligt plan- och bygglagen har kommunen ansvar för kommuninvånarnas livsmiljö. Inom ramen för detta 
ansvar ingår, enligt propositionen ”Framtidens friluftsliv”, att kommunen tar ansvar för långsiktig 
tillgång till naturområden i alla tätorter. 
Naturens upplevelsevärden är mycket viktiga för folkhälsan. Folkhälsomyndigheten konstaterar i 
skrivelsen ”Friluftsliv för god folkhälsa” (2012:13:51): 
”bostadsnära och vardagsnära natur är av stor betydelse för folkhälsan”. Bland de tio mål som 
regeringen satt för friluftspolitiken kan särskilt noteras ”attraktiv och tätortsnära natur”, som innebär att 
”Värna tillgången till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden”. Lägret kan uppfylla dessa krav först när de två, i dag och sedan lång tid olagliga (då 
de saknar giltiga lov) parkeringsplatserna tas bort, så att Lägret 
blir så fritt som möjligt från buller, avgaser och olycksrisker. Det är bestickande att detta alternativ 
saknas i förslaget. Att ytterligare utöka antalet bilar på Lägret strider enligt vår uppfattning mot både 
plan- och bygglagens syfte och regeringens folkhälsomål. 
 
3. Vackra och välvuxna träd ska inte fällas i Vaxholm 
Ett stort antal vackra och välvuxna lövträd har nyligen fällts på Norrberget i samband med 
exploateringen där. Det är en miljöskandal – som inte får upprepas, och som gör det än mer angeläget 
att bevara de träd som finns på 
andra platser på Vaxön. Vaxholms stolta kastanjer har omistliga och oersättliga naturvärden och ska 
inte fällas. Vaxholms kommun bör höja sina miljösträvanden över vad Länsstyrelsen tillåter. 
 
4. Skolbarnens säkerhet måste garanteras 
Det är bestickande att Vaxholms Barn- och utbildningsnämnd avstått från att 
lämna synpunkter i samrådet om Dpr 422, då Vaxö skola ligger endast ett fåtal meter från den planerade 
parkeringen. Skolan har kapacitet för 324 barn i åldrarna 6–11 år, ett stort antal små barn, som har för 
vana att gå över Lägergatan på rasterna för att leka och spela bollspel på Lägret. I hörnan 
Kungsgatan/Lägergatan finns också en öppen förskola. Skol- och förskolebarnens säkerhet måste sättas i 
första rummet, så som Barnkonventionen stipulerar. Farthinder och eventuella framtida 
trafikregleringar – som kommunen tar upp i sitt svar till våra synpunkter i den här frågan – förändrar 
inte faktum: Det är helt enkelt olämpligt med en stor parkeringsplats i skolans närhet.  
 
5. Parkeringarna ökar risken för översvämning 
När det gäller tennisbanans ”tekniska” olämplighet som bilparkering (omfattande markarbeten skulle 
krävas) hänvisar kommunen till ett för oss obegripligt resonemang om att det skulle vara bättre ur 
dagvattensynpunkt med större hårdgjorda ytor. Färska undersökningar som Vaxholms kommun tagit 
fram har tvärtom med all önskvärd tydlighet visat att man på Vaxön bör undvika att utöka de hårdgjorda 
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ytorna, då dessa utgör en starkt ökad översvämningsrisk. Lägret pekas dessutom i dessa undersökningar 
ut som en av Vaxöns viktigaste avrinningsområden. Faktum kvarstår: Tennisbanan är olämplig som 
parkeringsplats. Ur risksynpunkt bör också de nu olagliga parkeringsplatserna tas bort.  
 
6. Planerna för Lägret strider mot folkviljan 
Sist men inte minst: När det gäller vårt påpekande att det bland Vaxholmsborna finns ett mycket starkt 
engagemang för tennisbanan på Lägret, besvaras detta av Vaxholms kommun med – största möjliga 
tystnad. 
Ändå är sammanställningen av de yttranden som lämnades i samrådet nästan skrattretande tydlig:  
• Bevara tennisbanan,  
• bevara tennisbanan och ta bort befintliga parkeringsplatser inom planområdet, 
• bevara tennisbanan och utöka med ytterligare en tennisbana/aktivitetsområde för unga/paddel,  
• bevara tennisbanan och behåll befintliga parkeringsplatser inom planområdet,  
• minska planområdet så att det inte kommer i kontakt med vägområde för väg 274, utfartsförbud mot 
väg 274.  
 
Fyra lokala föreningar inkom med synpunkter plus hela 658 enskilda. 
Med tanke på ovanstående vill vi nämna att ytterligare ett mål i ”Framtidens friluftsliv” är ”starkt 
engagemang och samverkan”, genom vilket politiken vill ”Sätta individens personliga val och 
engagemang i centrum”. Lägret en helig plats för väldigt många Vaxholmsbor. Här firar vi midsommar, 
här leker barnen, här har vi picknick, här promenerar vi med hunden och här 
spelar vi tennis. Här kan alla njuta av en stor öppen gräsyta som inramas av lummiga gamla träd. Det 
är en vacker plats med rik historia. Här vill vi inte dränkas av avgaser och buller. Här vill vi se så lite 
bilar som möjligt så långt ögat når. 
 
Vaxholm 6 december 2021 
 
Ordförande i föreningen Värna Vaxholm 
 
Föreningen Värna Vaxholm är en av stadens största och mest aktiva med över hundra betalande medlemmar och drygt fyra 
gånger så många medlemmar i Facebookgruppen Värna Vaxholm. 
Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden och verkar för mer lokal demokrati och större medvetenhet om och skydd för 
Vaxholms kulturmiljö. Föreningen har funnits i mer än tre år och uppfyller, enligt en dom i Högsta domstolen sommaren 2020, 
de kriterier som finns angivna i Århuskonventionen som ger rätt att vara sakägare i det kommunala planarbetet. 

SBF:s kommentar: 
1.Ta fram kulturmiljöprogrammet först: 
Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter eller krav om att ett kulturmiljöprogram ska 
tas fram innan detaljplanen antas.  
 
2. Kommuninvånarnas livsmiljö måste värnas mot buller och avgaser: 
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig 
parkering. Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på 
Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit.  
 
3. Vackra och välvuxna träd ska inte fällas i Vaxholm: 
För att flytta in/utfarten till Lägergatan måste ett träd i allén tas ner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har ansökt och fått dispens för biotopskydd hos 
Länsstyrelsen. Avverkningen bedöms inte motverka syftet med 
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biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön 
kommer att finnas kvar. 
 
4. Skolbarnens säkerhet måste garanteras: 
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig 
parkering. Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på 
Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit. Lägergatan har byggts om med 
skarpare farthinder och Vaxholms stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra 
Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare om behovet uppstår. 
Utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar en gång- och 
cykelväg, ligger intill en busshållplats, samt att sikten är skymd vid utfart. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Trafikverket tagit fram en mer trafiksäker 
lösning mot Lägergatan. För att möjliggöra befintlig parkering måste infarten flyttas.  
 
5. Parkeringarna ökar risken för översvämning 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra 
hanteringen av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att 
dagvattenhanteringen kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både 
med tanke på miljön och på drift och underhåll.    
 
6. Planerna för Lägret strider mot folkviljan 
De synpunkter som har kommit in under samråd och granskning samt de kommentarer 
och förslag som kommunen haft med anledning av synpunkterna ska redovisas. 
Kommunen har däremot inget lagkrav att anpassa detaljplanen efter de synpunkter som 
kommer in utan behöver väga motstående intressen. Detaljplanen ges en flexibel 
användning för att kunna fungera väl över tid och möta både dagens och framtida behov. 

 
11. Vaxholms villaägareförening 

Yttrande 8 

Villaägareföreningen har tidigare avgivit ett yttrande över förslag till ändring av detaljplanen för del 
av Lägret (23/9 2020).  
 
I det betonade vi vikten av bibehållande av den återstående tennisbanan med hänvisning till 
användningen av banan, överensstämmelsen med den övrig användning av Lägret, villkoret vid 
överlåtelsen av området av försvaret till kommunen mm.  
Denna bedömning gäller fortfarande för vår del. Eftersom planområdet är inskränkt till bara den yta 
som de två parkeringsplatserna och tennisbanan upptar, och det anges, att området kan användas som 
park och parkering, utgår vi från, att bibehållandet av tennisbanan är säkrat.  
Att infarten till båda parkeringsplatserna flyttas till Lägergatan innebär ökad trafik på förbindelse-
leden mellan tennisbanan och Kungsgatan, men den störningen av intrycket av tennisbanan uppfattas 
som ringa.  
 
För Vaxholms Villaägareförening den 6/12 2021  
sekreterare och vice ordförande 

SBF:s kommentar:  
Enligt nämnda överlåtelse av området från försvaret till kommunen står följande: 
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Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av villkoret för överlåtelsen är att det spelat ut 
sin rätt i och med att kustartilleriet har flyttat från Vaxholms kastell. 
 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 
12. Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

Yttrande 21 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar härmed 
sina synpunkter. De synpunkter vi har lämnat under samrådsfasen kvarstår med några justeringar.  

Lägret är Vaxholms viktigaste park på grund av lättillgänglighet och närhet till de centrala delarna. Dess 
betydelse har också ökat på grund av exploatering av andra grönområden på Vaxön, till exempel 
Skutvikshagen och Norrberget.  

Vaxholms stad säger sig ha en ambitiös klimatagenda och ”ska ligga i framkant i klimatarbetet” 
(Mittsamverkans program för Vaxholm 2019-2022). Att planera för fler parkeringsplatser på Lägret på 
bekostnad av ytor för rekreation står i direkt strid med dessa ambitioner.  

På grund av planområdets topografi krävs komplicerade och kostsamma dagvattenlösningar som också 
kommer att kräva återkommande underhåll. Naturskyddsföreningen anser att dessa resurser borde 
användas till mer miljösmarta satsningar.  

I stället för att göra Vaxholm mer tillgängligt för biltrafik bör kommunen arbeta för att minska behovet 
av transporter med bil. Områden som kommun i stället borde arbeta för är till exempel:  

Förbättra kollektivtrafiken inom kommunen  

Förbättra för cykel- och gångtrafikanter  

Minska behovet av bilägande genom att stödja bilpooler  

Upphandla cykellånesystem i stil med det som tidigare fanns i Stockholm.  

 

Naturskyddsföreningen anser därför att arbetet med planen bör avbrytas, och området återställas till 
planenlig användning.  
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Vaxholm 8/12 2021  

Ordförande, Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra 
hanteringen av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att 
dagvattenhanteringen kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både 
med tanke på miljön och på drift och underhåll.    
 
Som en motprestation i stadsmiljöavtalet ska kommunen ordna med 30 cykelparkeringar 
inom parken Lägret. Detta bedöms bidra till att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

 
13. Vänsterpartiet i Vaxholm 

Yttrande 17 

Lägret fyller en mycket viktig funktion i Vaxholm, både genom sin tydliga plats i stadens kulturhistoria 
och som en uppskattad plats för rekreation. Under samrådet har det inkommit synpunkter från över 650 
privatpersoner som önskar att den tennisbana som funnits på Lägret sedan 1936 ska bevaras. Samma 
önskemål har även inkommit från flera föreningar såsom Vaxholms villaägareförening och Vaxholms 
Tennisklubb. Trots det stora motståndet väljer kommunen att gå vidare med en detaljplan som tillåter 
att tennisbanan omvandlas till parkering. Enligt plan- och bygglagen ska samrådet syfta till att ”få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.” Vi i Vänsterpartiet 
anser det orimligt att man inte justerar förslaget till detaljplan då ett så stort antal samstämmiga 
synpunkter inkommit. Vad krävs egentligen för att medborgare ska kunna påverka en detaljplan? 

I samrådsredogörelsen svarar stadsbyggnadsförvaltningen att ”Planförslaget medger att tennisbanan 
kan vara kvar”. Med det svaret vill man ge sken av att tennisbanan inte är hotad. Samtidigt står det i 
plan- och genomförandebeskrivningen att ”Planen skapar en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs.” Den formuleringen visar tydligt att 
kommunen genom den nya detaljplanen vill få en möjlighet att omvandla tennisbanan till parkering om 
en brist på parkeringsplatser uppstår i centrala Vaxholm. Vi i Vänsterpartiet anser att marken där 
tennisbanan ligger är direkt olämplig att anlägga parkeringsplatser på, just för att tennisbanan har ett 
stort kultur- och rekreationsvärde. Vi förordar därför att detaljplanen justeras så att det område som 
idag hyser en tennisbana markeras endast som PARK på plankartan. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen för Lägret handläggs med utökat förfarande vilket innebär att en bredare 
krets än den ordinarie samrådskretsen bedöms ha intresse av planförslaget.  
 
De synpunkter som har kommit in under samråd och granskning samt de kommentarer 
och förslag som kommunen haft med anledning av synpunkterna ska redovisas. 
Kommunen har däremot inget lagkrav att anpassa detaljplanen efter de synpunkter som 
kommer in utan behöver väga motstående intressen.  
 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 
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14. Vaxholms Tennisklubb 
 
Yttrande 17 (från samrådsskedet) 
 

 
 
Ordförande Vaxholms tennisklubb 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 

Fastighetsägare 

15. Yttrande 1 

Att föreslå något så befängt som att bygga parkeringar i dessa tider är för mig och många andra helt 
obegripligt, vi ska självklart jobba för att få bort bilarna i stan, nu har äntligen båttransporterna kommit 
igång till stan i med att SL har skrivit avtal med Waxholmsbolaget, bussarna går också väldigt ofta, tycker 
att besökarna kan använda dessa medel för att komma hit och besöka staden. Det står att området ska 
användas för parkering och bollplan (vad syftar ni på för typ av bollplan?) Lägret är ett fantastiskt bra 
område för rekreation, det finns redan, minigolf, boulebana, lekpark för små barn samt en tennisbana, 
varför inte då fortsätta med att bygga ut fler attraktiva friluftsaktiviteter så som t.ex. en tennisbana till 
och två Padelbanor, Padel är en sport som alla åldersgrupper kan spela och ha roligt, det är otroligt 
populärt och kommer att förbli så på grund att alla kan spela, det är dessutom en fantastisk 
motionsform. Parkering! hur dumt, fult och omodernt är inte det, hur kan någon ens tänka tanken. 
Dessutom så står de befintliga parkeringarna nästan helt tomma 90% av året i varje fall den ena sidan. 
Nej, detta får ni tänka om på, bygg upp Vaxholms stad till något vi alla kan vara stolta över inte till en 
parkeringsplats. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 
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16. Yttrande 5 

Jag vill framföra min åsikt om det planerade borttagandet av tennisbanan till förmån för mer 
parkeringsutrymme. Jag önskar att tennisbanan får vara kvar som den enda utebanan i Vaxholm. 
Den utgör ett vackert inslag i miljön och ytterligare parkering på lägret är måhända något som 
gynnar besökande på sommaren men inte oss i staden redan boende. 
Jag vill alltså motsätta mig det nu liggande förslaget som inkluderar att tennisbanan skall tas 
bort. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 
17. Yttrande 9 

Nedan synpunkter på förslaget till Dp 422; 
Underlaget för detaljplanen vad gäller den ”Antikvarisk undersökning” uppfyller inte en seriös eller 
fullständig beskrivning över hur Lägret blev kommunal egendom. När Kronan/Staten genomförde 
1925 års försvarsreduceringar skulle staden få kompensation och 
ersättningar för förlusterna därav. Här lyckades stadens representanter efter långvariga och 
mödosamma förhandlingar även inrymma Lägret i uppgörelsen. Det Kronans representanter 
krävde var att Lägret mm.skulle bli område för idrotts- och fritidsändamål och gagna 
stadens innevånare. 
Med löfte från stadens representanter att så skulle ske godkändes och skänktes området till 
staden. 
Lägret, från Kungsgatan till Storstugan har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med Vaxholms 
historia som militärstad. 
Bristerna i den Antikvariska beskrivningen ger inte beslutande och statliga remissinstanser en saklig 
information om bakgrund och vilka beslut som tidigare fattats om Lägrets tillkomst i kommunalt ägo. 
Med de löften och beslut som tidigare kommunala beslutsfattare tagit är det ej möjligt att ens föra fram 
detaljplaneärendet Dp 422 med fordonsparkering med tillhörande bilväg till beslut i fullmäktige.  
PS. Pådrivande politiker, Lindgren och Wessberg, bör naturligtvis reagera och hörsamma opinionen i 
ärendet men framförallt stå upp för tidigare fattade kommunala beslut. 
 

SBF:s kommentar: 
Enligt nämnda överlåtelse av området från försvaret till kommunen står följande: 
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Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av villkoret för överlåtelsen är att det spelat ut 
sin rätt i och med att kustartilleriet har flyttat från Vaxholms kastell. 

 
18. Yttrande 10 

Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och nuvarande granskningsprocess, 
vill jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 
19. Yttrande 11  

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag 
anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför 
borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna sida av 
väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra tennisbanan 
eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas utrymme för 
ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra Vaxön i 
allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
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ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 
20. Yttrande 12 

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
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utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

21. Yttrande 13 

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

22. Yttrande 14 

Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

23. Yttrande 15 
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Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

24. Yttrande 16 

Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

25. Yttrande 18 
 

Till Vaxholms stad 
Planområdet innefattar en tennisbana från 1936 samt parkering som idag inte är planenlig. Enligt 
er egen parkeringsutredning är det en låg belastning på den parkering som inte är planenlig, Den 
icke-planenliga parkeringen tillkom genom att en andra tennisbana togs bort. Låt det stanna 
därvid! 
Nu vill staden få OK att i en framtid även kunna omvandla den enda kvarvarande tennisbanan till 
parkering. Det är olyckligt. Nej tack! 
Önskvärt om ni varit tydligare i er detaljplan för området. Ni vill helt enkelt få OK på att 
omvandla den enda kvarvarande tennisbanan till parkering. Kalla helst en spade för en spade. 
Det må vara att det finns parkeringsproblem i staden ff a sommartid, men så här löser vi inte det. 
Ni skriver citat ”Tennisbanan tillkom 1936 och knyter an till den sommarmiljö och rekreationsliv 
som är en viktig del av Vaxholms historia. Tennisbanan har använts kontinuerligt sedan dess 
bildande” Vill Vaxholm fortsätta vara den sommaridyll dit många söker sig? Om svaret är ja, är 
tennisbanan ett mycket välkommet attribut. Tennisbanan är uppskattad av såväl boende som 
gästande och turister. Det anstår en sommarstad att ha en utomhus tennisbana även för de som 
inte nödvändigtvis är med i Waxholms tennisklubb. Att tennisklubben blivit kompenserad med 
en hall är bra, men av föga intresse för boende, gästande och turister, som gärna vill spela en 
tennismatch utomhus på grus. Tennisbanan från 1936(!!) har ett kulturhistoriskt värde. Låt oss 
vara stolta över den! 
Vi svenskar har dessutom en fantastisk tennishistoria med världsstjärnor som bl a Borg, 
Wilander och Edberg. De hade aldrig blivit så stora om de inte haft möjlighet att träna och spela 
på grus. Det är en speciell känsla att spela på grus. Spelet går långsammare och kan tilltala en 
nybörjare som vill lära sig spela tennis. Det är dessvärre ett faktum att antalet grusbanor minskar 
i landet. Det vore önskvärt om 
Vaxholms stad går emot den olyckliga trenden och bevarar vår fina tennisbana från 1936. 
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Ur skönhetsaspekt fyller tennisbanan också sin funktion. Den förskönar infarten till Vaxholm 
betydligt mer än enda stor parkering, som under vinterhalvåret kommer ha mkt låg (om ens 
någon) beläggning. Tennisbanan är en del av Lägret, som är av stort intresse för allmänheten 
med hänsyn till rekreation och kulturmiljö. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut.   

 

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

Förändringar i planhandlingar efter granskning: 

Plankarta 

• Ut- och infartsförbudsgränsen har flyttats in något för att inte ligga i plangräns. 

Planbeskrivning 

• Förtydligande om att avtal med Trafikverket träffas efter detaljplanen vunnit laga kraft. 

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 

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

 
Organisation, förening Skede 

Föreningen Värna Vaxholm 
 

G 

Naturskyddsföreningen i 
Vaxholm 

G 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) och 
granskningsskedet (G) samt inte fått dem tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras om 
att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Fastighet Skede 

Yttrande 1  G 
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Yttrande 9 G 

Yttrande 10  G 

Yttrande 11  G 

  

Yttrande 12  G 

Yttrande 13  G 

Yttrande 14 G 

Yttrande 15 G 

Yttrande 16   G 

Yttrande 18 G 

Yttrande 25 S 

Yttrande 34 S 

Yttrande 35 S 

Yttrande 36 S 

Yttrande 38 S 

Yttrande 41 S 

Yttrande 42 S 

 

  

 
Organisation, förening Skede 

Vaxholms villaägareförening G 

Vänsterpartiet i Vaxholm G 

Vaxholms tennisklubb S 

  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 10 maj 2022 

 

Anna Rhedin 

Planarkitekt  
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Stadsbyggnadsförvaltningen  
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplan för del av Lägret, Dp 422 
 
Inledning 
Detta verktyg är framtaget för att genomföra en undersökning om beskrivet planförslag kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan har 
betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  
 
Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller 
krav gäller på att genomföra miljöbedömning/behovsbedömning. De efterföljande fem checklistorna är 
tematiskt indelade i miljöaspekterna: 
   

• Kulturvärden, 
• Naturvärden, 
• Sociala värden, 
• Materiella värden och  
• Risker för människors hälsa eller för miljön. 

 
I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen 
påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten 
tas de värden och risker som bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som 
kan beskriva en miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas bedömningsskalorna.  
 
I en Sammanfattad bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. 
Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls inte i om det redan 
har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens 
påverkan var betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för 
ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 
 
Planområdets nuvarande markanvändning och area: 
En del av planområdet används idag som parkering, som enligt gällande detaljplan beskriver området 
som Allmänna platser, planterade. Området innehar även en tennisbana. Arean på planområdet är ca 
6000 m2.  
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Planområdets läge vid park Lägret. Planområdet är markerat med rött.  
 
Planens syfte:  
Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
park och parkering. Detta för att skapa en större flexibilitet över tid. Planändringen ska ge 
förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Användningen PARK medger även 
bollplan. 
 
Hantering/bakgrund  
Kompetens inom samhällsplanering: kommunekolog och planarkitekt har medverkat i arbetet.  
 
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan  
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser  
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av  
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska  
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en  
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB.  
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Särskilda bestämmelser 
 

Undantag 4 kap. 35 § 
PBL 
 

Undantag från miljöbedömning: En särskild MKB för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen 
enbart gäller något av nedan nämnda ärenden, och MKB:n i 
detta ärende 

Ja Nej 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB 
(A- eller B-verksamhet), och är MKB:n i detta ärende aktuell och 
tillräcklig?  

 X 

5 kap. 7 a § 
PBL Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en 
järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 
och är MKB:n i detta ärende aktuell och tillräcklig för 
detaljplanen?  

 X 

Undantag 6 kap. 3§ MB  
 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en   
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som 
endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.  

Ja Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X  Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?   X 
Krav 2 § miljö-  

bedömnings-  
förordningen  
 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas  
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt  

Ja Nej 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och 
därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 
7 kap. 27 & 
28 a §§ MB  
 Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt art- och habitatdirektivet 
(92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 
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Kulturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 
Biologiskt kulturarv (Information)  
  ☒   Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse  

Beskrivning 

En antikvarisk förstudie har tagits fram. Den fann att allén i anslutning till planområdet 
är viktiga att bevara i förhållande till den kulturhistoriska landskapsbilden. Vaxholm 
kyrka med kyrkogård ligger i närheten av planområdet men dess kulturvärden bedöms 
inte påverkas.  

För att motverka förändring av karaktäristisk landskapsbild kommer hänsyn tas till 
helhetsbilden av träd samt alléer kring planområdet.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att  
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 
 

☒  Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
Världsarv (Information) 
 

Beskrivning 
Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de beskrivna kulturvärdena efter genomförandet. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Landskapsbild/stads
bild 

Liten Varaktig Låg 

Riksintresse Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer inte att förändra den kulturella landskapsbilden, då hänsyn 
kommer tas till nuvarande landskapsbild och platsen kommer behålla sin öppna 
karaktär.  

Under genomförande av planen 
Under genomförandet av planen förväntas ingen större påverkan på kulturvärdena. 
Begränsad framkomlighet kan uppstå i samband med närheten till väg 274, 
Kungsgatan.  
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Bedömning av påverkan/totala effekten på objekt/aspekter d.v.s. kulturmiljövärden efter 
genomförandet 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -2 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen medför ingen betydande påverkan på kulturhistoriska värden och 
landskapsbilden behåller sin nuvarande karaktär.  

I förhållande till att detaljplanen utvecklas och planområdet blir en park kan de 
kulturhistoriska värdena förstärkas.  

 

 

Naturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till naturvärden.  

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa:  
   ☒ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter &  

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)   

Beskrivning 
Inom planområdet finns en allé som är skyddad av biotopskyddet. Den utgör en 
inramning av planområdet samt park som är önskvärt ur biologiskt och kulturhistoriskt 
perspektiv. Träden är planterade och utgörs främst av parklindar.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.  

 
☒   Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)  
☒   Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur)  

 

Beskrivning 

Allén som inkluderas planområdet är skyddad enligt biotopskyddsområde, 7 kap. 11 § 
MB. Den utgör en gräns mellan väg och park och kommer att påverkas av detaljplanen. 
Utav de åtta träd inom planområdet behöver ett träd avverkas i samband med planens 
utförande. Dispens från Länsstyrelsen Stockholm har sökts.  
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Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Växt- och djurliv Sannolik Varaktig Låg 
Ekosystem Liten Kort Låg 
Ekosystemtjänster Liten Kort Låg 
Biologisk mångfald Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Enligt kap. 7, 11 § MB skyddas biotopskyddsområden för naturvärden i sin helhet och 
att de inte får skadas. Nuvarande detaljplan föreslår att ett träd (skogslind) skall 
avverkas. Det anses inte påverka allén i sin helhet eller dess naturvärde.  

Som kompensation för avverkningen planteras en skogslind norr om parken Lägret i en 
befintlig allé.  

Om planområdet skulle utvecklas till en park skulle sannolikheten för områdets växt- 
och djurliv kunna öka positivt.  

Under genomförande av planen 
Utöver avverkningen av ett träd beräknas inte detaljplanen påverka naturvärdena mer 
under genomförandet. Hänsyn kommer tas till omkringliggande träd och rötter i 
förhållande till körning av tunga fordon.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +2 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Planen kommer att påverka naturvärden samt biotopskyddet inom området. 
Kompensation i förhållande till skada i biotopskydd har föreslagits och dispens sökts. 

Vid utveckling av park inom planområdet kan sekundära effekter påverka naturvärden 
positivt.  

Oavsett om planområdet utvecklas till en park i senare skede kommer genomförandet 
innebära bättre dagvattenhantering, vilket kan leda till en bättre dagvattenrening än i 
dagsläget. 
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Sociala värden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
sociala värden. 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen  
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 S PBL)  
☒ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 S PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring.  
 

Beskrivning 

Planområdet är en del av parken Lägret. Planförslaget möjliggör att området både kan 
användas som parkering och park. Parken Lägret som ligger i anslutning till 
planområdet förblir densamma i storlek och öppenhet.  

Inom planområdet finns idag en tennisplan. Grusbanan tillkom 1939 i samband med 
Vaxholms tennisklubbs bildande. Det är en lång tradition av tennis och ett trevligt 
inslag i parken.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet  

☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur) 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 S MB (Skyddad natur)  
 

Beskrivning 

Detaljplanen ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6 § MB.  

Om planområdet skulle komma att utvecklas till en park bidrar den till ett större 
grönområde än vad som finns idag och kan då höja områdets sociala värde.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Mötesplatser Liten Varaktig Låg 
Människors hälsa Liten Varaktig Låg 
Rekreationskvantitet Liten Varaktig Låg 
Rekreationskvalitet Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kan komma att påverka de sociala värdena inom planområdet. Den nya 
planen medger både park och parkering och därmed även bollplan. En tennisbana är 
ett trevligt inslag i parken men inte en allmänt tillgänglig yta. Tennisbanan 
kompenserades 2018 med ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid Campus 
Vaxholm.   
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Möjligheten till rekreation minskar eller försvagas inte av planens genomförande. 
Rekreationsmöjligheterna kan i framtiden stärkas om planområdet skulle utvecklas till 
park.  

Under genomförande av planen 
Detaljplanen kan försvåra framkomligheten för att nå anliggande park under 
genomförandet men kommer inte skapa en större barriär. Parkens grönområde 
kommer hållas intakt och ligger vid sidan av. Buller som uppstår under genomförandet 
kan påverka rekreationsmöjligheterna. 

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
gällande sociala värden då ytan redan idag används som en parkeringsplats.  

Om planområdet utvecklas till park kan de sociala värdena höjas, samtidigt har 
tillgängligheten en parkering medför också ett socialt värde. 
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Materiella värden/naturresurser 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
Naturresurser med högre förnyelseförmåga:  Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga_  

Inga naturresurser påverkas.   Inga naturresurser påverkas.   
 

Övriga materiella värden:  
☒   Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen,  

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
 

Beskrivning Inga naturresurser kommer att påverkas av detaljplanen. Nuvarande parkeringsplatser 
kommer att begränsas under en tid.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet  
Beskrivning Det finns inga skyddade eller utpekade områden för materiella värden.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Transporter/ 
parkering 

Sannolik Kort/Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen medför kort påverkan på transporter men varaktig gällande parkering då 
parkeringsmöjligheterna kan utvecklas och förbättras. Planområdets nuvarande 
användning bevaras.  

Under genomförande av planen 
Viss påverkan kan uppstå i och med att nuvarande parkering tas i anspråk och 
parkering får ske på annan plats. Arbetet planeras genomföras under lågsäsong vilket 
bör minimera påverkan.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) 0 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
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Beskrivning 

Detaljplanen medför en mindre positiv påverkan eftersom tillgängligheten av 
parkeringsplatser ökar. Möjligheten att använda parkeringen förhindras under 
genomförandet.  

Om detaljplanen senare utvecklas till park kommer det materiella värdet i form av 
parkeringsplatser att minska och bli negativt.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till risker 
för människors hälsa eller för miljön. 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön I de områden som kan antas komma att påverkas  
av planen.  
☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka)  
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 
damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar)  

Beskrivning 

Planområdet ligger i direkt anslutning till den primära transportleden för farligt gods, 
väg 274. Detaljplanen bidrar inte till en ökad olycksrisk men bidrar med högre aktivitet. 
Detaljplanens förslag om förflyttning av infart från väg 274 mot Lägergatan kommer 
trafiken att öka på den enkelriktade gatan.  

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen.  
 ☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)  
 ☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)   
 

Beskrivning 

Planområdet har en sluttande karaktär intill högre liggande vägar. Detta ger en god 
förutsättning för ansamling av dagvatten. Detaljplanen kommer ge en bättre 
dagvattenhantering av området men försumbar i det stora hela.  

Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status är klassade som måttlig och uppnår ej god 
status för den kemiska normen. Planen förväntas inte påverka MKN ytterligare under 
eller efter genomförandet i förhållande till dess omfattning.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Klimatanpassning Högt Varaktig Frekvent 
Olyckor Liten Varaktig Låg 
Störande 
verksamheter 

Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer minska hårdgjord yta inom planområdet och ge bättre 
förhållande för filtrering enligt förslag. Genomförandet av detaljplanen bör förbättra 
dagvattenhanteringen och minska chansen till föroreningar. Enligt rapport har 
planområdet större möjlighet till klimatanpassning efter genomförande.  
Omdirigering av trafik mot den enkelriktade Lägergatan kan innebära större risk för 
olyckor i och med större belastning och närheten till Vaxö skola.  
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Om detaljplanen utvecklas till parkområde kommer det bli en naturlig rening av 
dagvatten och än mindre hårdgjord yta.  
 
Genomförandet av detaljplanen uppfyller tydligt miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett icke betydelsefullt sätt motverka aspekter av 
dessa alternativt bidra obetydligt till att uppfylla dessa.  
 
Under genomförande av planen 
Det finns en risk att störningar i form av buller och ökad trafik uppstår under 
byggnationen.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen antas inte medföra betydande eller långtgående risker för människors 
hälsa eller miljön.  

Om vidare utveckling av planområdet innebär att det blir en park kan den 
uppskattningsvis ha en lokal positiv påverkan då mer grönyta kommer skapas.  
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Sammanfattande bedömning 

 
 
Särskilda bestämmelser 
 
Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 
 
Betydande miljöpåverkan 
 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? JA KANSKE NEJ 

Bedömning Detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.   
 
Påverkans totaleffekt  
 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? +1 -2 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? +2 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? +1 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden/naturresurser? 0 
Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för 
miljön?  +2 

Samlad bedömning av alla ingående värden (riks/regional, kommunal och 
lokal nivå) +2 

 Bedömning 
Utifrån förväntade och möjlig miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. De negativa aspekter som kan uppstå under genomförandet 
vägs upp av det slutgiltiga resultatet och föreslagna anpassningar.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör omfattningen 
av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet.  
Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Bedömning Utifrån planens möjliga effekter, samt betydelsen avseende begränsad 
parkeringsmöjlighet och störande aktivitet bör allmänheten informeras.  

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning 

Bedömning Planen blir mer flexibel och möjliggör både park och parkering i anslutning till parken 
Lägret. Visuellt kommer platsen behålla sin storlek samt öppna profil.  

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer? 

Bedömning Planen följer översiktsplanens syfte att utveckla stadskärnan på huvudön Vaxön.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Bedömning Detaljplanen har ingen betydelse för andra planers miljöpåverkan.  
I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 
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Bedömning Liten betydelse. Detaljplanen avser förbättra dagvattenhanteringen och kan då öka 
möjligheterna till att uppnå en miljökvalitetsnorm.  

Har planen gränsöverskridande påverkan (indirekt/direkt/internationellt) 
Bedömning Nej. 
Motiverat ställningstagande 
Ställningstagandet utgår från nuvarande planförslag som både medger parkering och park. Att ha en 
flexibel detaljplan möjliggör en hållbar utveckling över tid där användningen kan anpassas om 
förhållanden och behoven i kommunen ändras. Detaljplanen bedöms inte behöva en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen har:  

• Liten negativ påverkan på kulturvärden och landskapsbilden i omkringliggande parken Lägret. 
Åtgärder tas genom hänsyn till helheten och bevarandet av den öppna landskapsbilden.  

• Större negativ påverkan på naturvärde, då ett träd inom en allé (biotopsskyddad) behöver tas 
ned. Detta kompenseras på lämpligt sätt med att återinplantera nytt träd i en befintlig allé 
norr om planområdet.  

• Neutral påverkan på sociala värden, då området idag nyttjas som parkering och kommer 
fortsätta som sådan.  

• Begränsad negativ påverkan på materiella/naturresurser, då planområdet utgörs av en 
parkeringsplats och kommer vara otillgänglig. Kompensation för ockuperad parkering sker ej 
under byggnation, utan anpassas till lågsäsong för att minimera negativ påverkan.  

• Liten positiv påverkan för människor hälsa och miljö då dagvattenhanteringen kommer att 
förbättras än i nuläget. Det kan i sin tur påverka möjligheten att lättare uppnå MKN. 

Detaljplanen innebär både positiva och negativa effekter. Planområdet utgörs idag av en mark som 
inte har optimal dagvattenhantering eller underlag. Genomförandet av planen kan bidra till bättre 
filtrering av dagvatten och ett mer hållbart underlag. Med nuvarande användning av planområdet tros 
ingen större ökning av bullernivå uppstå och trafikflödet i anslutning kommer fortfarande ligga inom 
godkänd belastning enligt rapport, trots mer belastning på enkelriktad gata.  

De kultur- och naturvärden som finns inom planområdet tas hänsyn till och kompensation planeras 
utföras för skada inom biotopskydd. Planen inkluderar även möjligheten till ytterligare utveckling av 
planområdet till grönområde om behovet av parkering minskar. Den totala effekten av planförslaget 
bedöms vara positivt, under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs. I förhållande till detta är den 
samlade bedömningen att de lokala miljöeffekterna döms positiva.   
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Bilaga 1 
 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Biologiskt kulturarv 
Karaktärsdrag landskap och bebyggelse 
Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 
Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet: 
 

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML 
Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. 
KML 
Nationalpark enligt 7 kap. 2S MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 
 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

Naturtyper enligt habitatdirektivet 
Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 
Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen 
Värdefulla vatten enlighet med Levande Slöar och vattendrag 
Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
 

Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 
Fågeldirektivet för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas) 
Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 
förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet — Bevarandestatus Sverige) 
Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4–9 §§) 
Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter 
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Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 
 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. g § MB 
Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § Ma 
Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB 
Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 
Våtmarksområden enligt Ramsarkonventionen 
Skyddade marina områden enligt OSPAR 
Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 
 
Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), tex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstjgar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, Jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 
Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
Tysta områden 
Turistdestinationer 
Mötesplatser 
Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 S MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 

202



Undersökning miljöpåverkan  
2020-08-13 

Änr 2018/49.214 
17 av 19 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 

 
Materiella värden 
 
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

Skog (skogsbruk) 
Fiske (vilt och odling) 
Mark till rennäring 
Ängs- och betesmark (jordbruk) 
Vilda växter och djur (tex. bär och fisk) 
Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
Färskvatten (ytvattenförekomster) 

 
Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
Mineraler, bergarter, jordarter 
Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
Färskvatten (grundvattenförekomster) 
övriga geologiska resurser (tex. landformer och fossil) 

 
Övriga materiella värden: 

Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
Energiförsörjning (tex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 
transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar, ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 
Hälso- och sjukvård (tex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 
brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
Skydd och säkerhet (tex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
Transporter (.tex._ bil-, Järn-, gång och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 
hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet: 
 

Miljöskyddsområde (7 kap. 19—20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
VattenskB3dsområde (7 kap. 21—22 §§ MB) 
Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
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Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 
 
Risker tör människors hälsa eller för miljön 
 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen: 
 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 
Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 
damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 
Inomhusmiljö (tex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

 
Redogör för de miljökvalitetsnormer som Inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen: 
 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnorm för buller 
Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 

 
 

Bilaga 2 
 
Bedömningsskala:  
 

Konsekvenser Positiva Negativa 

+/- 4 Mycket stora konsekvenser 
 

Betydande positiv påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt.  
Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna 
miljökvalitetsnormer, rikt- och 
gränsvärden för miljö. 

Betydande negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionalt värdefulla objekt.  
Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer, 
eller överskrider tydligt nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö. 

+/- 3 Stora konsekvenser 
 

Begränsad positiv påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt 
intresse, eller betydande påverkan på 
värden av kommunalt intresse. 
Bidrar tydligt med åtgärder i 
miljömålets riktning. 
 

Begränsad negativ påverkan på riksobjekt 
eller värden av regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på värden av 
kommunalt intresse. 
Riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer, 
nationella riktvärden eller gränsvärden för 
miljö, eller motverkar tydligt nationella 
miljömål. 
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+/- 2 Märkbara konsekvenser Liten positiv påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, 
eller begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Uppfyller delvis miljökvalitetsnormer, 
uppfyller huvudsakligen nationella rikt- 
eller gränsvärden, alternativt bidrar på 
ett tydligt sätt till lokala miljömål. 

Liten negativ påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, eller 
begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Motverkar delvis nationella miljömål, eller 
motverkar på ett tydligt sätt lokala miljömål. 

+/- 1 Små konsekvenser 
 

Liten påverkan på värden av 
kommunalt intresse. Uppfyller tydligt 
miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa alternativt bidrar 
obetydligt till att uppfylla dessa. 

Mindre konsekvenser för lokala värden. 
Motverkar endast i mindre omfattning lokala 
miljömål. 

+/- 0 Inga eller obetydliga 
konsekvenser 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse för 
de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser 
som saknar betydelse för de kända värdena. 

 
Vid samlad bedömning indikerar totaleffekten -3 och -4 i någon av checklistorna behov att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Detsamma gäller om den sammanlagda bedömningen för alla ingående 
värden är negativ. 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

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

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 5302-9435 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Helene Brunnström 
Bygglovsantikvarie 

Del av parken Lägret, detaljplan 422 

Platsbesök: 2018-06-15 
  

1. Förutsättningar 
Denna antikvariska undersökning syftar till att i tidigt skede uppmärksamma kulturhistoriska värden i 
området inför aktuellt detaljplanearbete för fastigheten 1:81, del av parken Lägret. Den befintliga 
tennisbanan planeras tas bort och en ny parkeringsplats anläggas, alternativt parkeringshus uppföras. 
Då träden kring parkeringen och tennisbanorna har en inramande karaktär som berör hela parken 
diskuteras i den här utredningen utifrån ett större perspektiv som innefattar hela parken och 
närområdet.   
 
Enligt plan- och bygglagen får kommunen bestämma hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas 4:8 § PBL. Byggnader som är 
särskilt värdefulla får inte förvanskas enligt 8:13 § PBL och ändringar av en byggnad ska utföras varsamt 
enligt 8:17 § PBL.  
 
Enligt 2 kap. 6 § PBL vid planläggning i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till  

1. stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan… 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder av seende byggnader som inte ingår i ett ärende 
enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska och kulturhistoriska, miljömässiga, och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Frågor som förstudien ska svara på   

1. Vilka är de kulturhistoriska värdena?  
2. Hur kan kulturvärdena påverkas, finns risker? Hur kan påverkan på kulturvärdena minimeras? 
3. Behov av ytterligare inventeringar som fördjupar kunskaperna om området, miljön och dess 

byggnader? 
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Översiktsplan 
I riktlinjer för planering nämns att natur- och rekreationsområden ska främst nås med kollektivtrafik och 
via cykelstråk. Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska värnas och utvecklas. (Sid 58). 
 
Parker och offentliga platser bidrar till att göra stadsmiljön attraktiv. I Vaxholm finns tillgång till parker 
inom tätbebyggda områden men de behöver utvecklas. Vaxholms parkmiljöer och stadsrum ska locka 
möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet 
samt en plats för undervisning. De ska utformas med olika typer av karaktär och funktioner som gör dem 
tillgängliga och erbjuder lek och aktiviteter för olika grupper. (Sid 60). 
 
I översiktsplanen förklaras att skalan i stadsmiljön är väsentlig och varje tillägg ska noga värderas i 
förhållande till helheten. För helhetsintrycket är hela Vaxön av intresse. Även parkmark och orörd 
terräng har betydelse för helheten. Hela stadskärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården 
vilket innebär att fortsatt utveckling måste beakta de kulturhistoriska värdena (sid 90). 
 
Grönplan för Vaxön, Kullön och Tenöområdet i Vaxholms stad. 
Grönplanens syftar till att fungera som ett underlag för framtida planering. Den baseras på tre 
grundutredningar som redovisar grönområdenas ekologiska, rekreativa och kulturhistoriska värden.  
Slutsatserna är att de historiska spåren behöver förstärkas med en strategi för bevarande genom 
information, bevarande- och skötselinsatser. Lägret är en kulturhistoriskt värdefull park med ett centralt 
läge och är mångfunktionell.   
 
Gällande detaljplan 
Parken Lägret omfattas av detaljplan 1. Lägret står i detaljplanen som ”allmän plats, planterade”. Det 
finns inga skyddsbestämmelser för parken.  
 
Bevarandeplan 
Bevarandeplanen från 1979 anger Lägret som den självklara samlingspunkten vid fest. Funktionen som 
park med lekplats, fotbollsplan, skridskobana och med gångstråk. Den tidigare användningen som 
militärt övningsfält belyses också.  
 
Riksintresse 
Parken Lägret ligger inom riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Delar av 
Vaxholms kommun ingår i riksintresset för bland annat farledsmiljö, kommunikationsmiljö och 
militärmiljö. Det motiveras, utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse 
för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för 
innerskärgårdens befolkning och dess behov av färdstråk till staden alltsedan medeltiden 
Lägret nämns i intressebeskrivningarna och uttryck som militär miljö och småstadsmiljö, ”parkmiljöer 
och det s.k. Lägret, militär övningsplats på stadens tidigare ängs- och åkermarker som omvandlats till 
stadspark.”  
 
Byggnadsminnesförfrågan för Lägret 
Länsstyrelsen utförde en undersökning efter att en fråga om byggnadsminne väckts. Länsstyrelsens 
undersökning visade att Lägret har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med tex Storstugan, med 
betydelse för förståelsen av Vaxholms historia som militärstad. Lägret som öppen plats kan berätta om 
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den tidigare stadsgränsen som anslöt mot stadens odlingsmarker, och namnet och de öppna ytorna kan 
kopplas samman med 1800-talets militära övningsfält. Den militära historien är dock svårläsbar i parken 
som sedan länge har karaktären av en stadspark.   
 
Stadsparken kan inte ensamt uppfylla kraven för en byggnadsminnesförklaring med sitt konventionellt 
gestaltade parkrum och senare tillkomna inslag. Trots detta poängterar Länsstyrelsen att det finns 
kulturhistoriska värden ut ett lokalt perspektiv. 
 
Fornlämningar och kulturmiljölagen 
Det finns inga kända fornlämningar på platsen för aktuell detaljplan. 
 
Parken ligger i anslutning till kyrkan och begravningsplatsen, vilken omfattas av Kulturmiljölagens 4:e 
kapitel. Påverkan på eller fynd relaterade till kyrkans anläggning anmäls till Länsstyrelsen. 

2. Beskrivning av parken Lägret 
Parken lägret ligger på Vaxön i Vaxholms stad. Den har sin plats i utkanten av den äldre stadskärnan 
mellan kyrkan, Vaxö skola och skolan Storstugan. Storstugan uppfördes ursprungligen som soldathem 
för kustartillerister och används idag för skolverksamhet.  
  
Ursprungligen var här åker och ängsmark och under 1800-talet användes det som ett militärt exercis- 
och övningsfält. Under den militära användningsperioden hölls skjut- och gymnastikövningar och 
paraduppvisningar. Platsen användes också under andra världskriget för potatisodling. 
 
Efter att kommunen övertog marken 1930 utvecklades den till en stadspark med trädplanteringar och 
möjlighet till rekreation och lek.  
 
Växtligheten och framför allt träden är viktiga och karaktärsbärare för området. Träden ramar in parken, 
parkeringen, tennisbanorna och kyrkogården. Markförhållandena där hela parken böljar, med en 
variation i höjder och berg i dagen. Denna helhet ger platsen en viktig karaktär av natur- och 
kulturvärden.  

3. Bedömning 
Platsen som park, mötesplats och rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. Platsen är också 
som tidigare militärt övningsfält, en kulturhistorisk värdefull miljö och viktig för Vaxholms kommuns 
historia, tillsammans med övriga militära komponenter i kommunen.  
 
Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för en 
byggnadsminnesförklaring, men det betyder inte att den saknar kulturhistoriska värden.   
 
I projektet med den nya detaljplanen har diskuterats möjligheten att uppföra ett parkeringshus. Det kan 
skada kulturvärdena och rekommenderas inte. Parkeringshusets utformning är i sådana fall den 
viktigaste frågan med tanke på platsens värden och i direkt anslutning till kyrkan, parken som 
rekreationsområde och utkanten av ett kvarter med flerfamiljshus och villor. De karaktärsbärande 
träden kommer påverkas och kanske till och med fällas, vilket omvandlar platsen. 
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Sammantaget är miljön och karaktären i parken och kring kyrkan viktiga. Fälls flera träd går denna 
inramning förlorad. Fälls en större mängd träd påverkas både natur- och kulturvärdena negativt. Natur- 
och kulturhistoriska värdena är för platsen påtaglig och därför föreslås att hela parken införlivas i 
detaljplanen. Innefattas hela parken i planen underlättas möjligheterna att skydda och underhålla den 
som en helhet. Skyddsbestämmelser för natur- och kulturvärdena i detaljplanen behöver utformas. 
 

 
Flygbild över parken och kvarteret. 
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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för detaljplan på 

Kvarteret Lägret på Vaxön i Vaxholm stad. Utredningen gäller ett område på ca 6000m2 

som i dag är grustennisbana och tillfälliga grusparkeringar men som skall göras om till en 

större parkering. Utredningen innefattar beräkningar på flöden före och efter 

ombyggnation samt förslag på hanteringsåtgärder.  

Planområdet ligger centralt på Vaxön, i korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Planområdet 

angränsar till en park i norr och till en kyrka i öst. Recipient för dagvattnet är Södra 

Vaxholmsfjärden som i dag klassas med ”Otillfredsställande” ekologisk status och ”Ej god” 

kemisk status. Detta baseras på höga halter näringsämnen och kvicksilver. 

Vaxholms stads dagvattenstrategi betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn 

till såväl kvantitet, kvalitet som gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer 

tagits fram. Dessa innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, 

att dagvattnet inte ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och 

badvattenkvalitet samt att dagvattenlösningarna ska vara ett positivt tillskott i den urbana 

miljön. 

Flödesberäkningar har utförts för 5- 20-, och 100-årsregn. För planerad situation har en 

klimatfaktor på 1,25 använts. Den planerade situationen medför ett ökat dagvattenflöde 

orsakat  av klimatfaktorn. Mängden föroreningar ökar också jämfört med dagens situation.  

För att hantera dagvattnet föreslås en kombination av åtgärder. Dessa är genomsläpplig 

beläggning, träd i skelettjord samt ränndalar. Dräneringsledningar bör implementeras då 

jordmånen har begränsade perkolationsmöjligheter.  

Med de föreslagna lösningarna uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och 

föroreningshalterna blir mindre än innan ombyggnaden. Med föreslagen höjdsättning 

undviks instängda områden och även dagvatten vid extremregn avleds därför utan att ge 

skador på planområdet.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet är en del av Lägret på Vaxholm som idag främst är parkmark. 

Vaxholms stad vill göra om utredningsområdet till parkeringsplats för att utöka antalet 

parkeringsplatser centralt på Vaxholm. För att söka permanent bygglov för parkering 

krävs en ny detaljplan och i samband med detta skall en dagvattenutredning utföras. 

Detaljplanen är i samrådsfasen. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant i 

Figur 1.  

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en svartstreckad linje (hitta.se, 2018). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beskrivning av recipienternas status med resonemang om hur planen kan 

påverka recipienterna.  

• Beräkning av dagvattenflöden inom aktuellt område innan och efter 

exploatering.  

• Beräknad förändring i föroreningsbelastning från dagvatten från området före 

och efter exploatering. 

• Identifiering av ytor (storlek och placering) som krävs för fördröjning.  

• Förslag på principiell dagvattenhantering inom planområdet.  

• En grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift baserat på förslag. 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 
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Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2018-10-08 

Primärkarta dwg med extra höjdpunkter och planområde 2018-10-08 

”180918 Del av Lägret Dp 422_presentation” som pdf (inkl tidigare 
gestaltningsförslag) 

2018-10-08 

”Checklista för utredningar i detaljplaneskede” Roslagsvatten 2018-10-08 

Underlag befintliga dagvattenledningar Roslagsvatten 2018-09-24 

”Vaxön - översvämningsanalys-2013” Tyrens 2018-10-08 

VA-plan för Vaxholms stad (inkl Dagvattenstrategi) (2014-09-30) 2018-10-15 

  

  

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

Skyfallskartering Länsstyrelsen 2018 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen 2018 

WebbGIS Länsstyrelsen 2018 

Genomsläpplighetskarta SGU 2018 

Jordartskarta SGU 2018 

Vaxön - Översvämningsanalys Tyréns 2013 

2.2 Dagvattenstrategi 

Vaxholms stad utgår ifrån två huvudprinciper gällande dagvatten i sin VA-plan: 

”En klimatanpassad långsiktig hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all 

planering för ny och befintlig bebyggelse  

”Dagvattnet som når Vaxholms vattenförekomster ska i största mån hålla sådana 

föroreningsnivåer att det inte försvårar arbetet med att uppnå god status enligt gällande 

miljökvalitetsnormer.”  

Strategin betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn till såväl kvantitet, 

kvalitet och gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa 

innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, att dagvattnet inte 

ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och badvattenkvalitet samt att 

dagvattenlösningana ska vara ett positivt tillskott i den urbana miljön. Exempel på 

hanteringsåtgärder strategin tar upp för att nå målen är: 

- Lokalt omhändertagande på enskilda fastigheter 

- Fördröjning nära källan 

- Säkerställa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn 
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- Rening vid källan som förstahandsval 

- Kraftigt förorenat dagvatten ska inte blandas med mindre förorenat dagvatten 

- Vid utformning av dagvattenåtgärder skall närheten till vägar där transport av farligt gods 

sker tas i beaktning.  

- Öppna dagvattenlösningar skall prioriteras och utformas så att de blir ett positivt inslag i 

bebyggelsen.  

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 5-, 20- och 100-årsregn med varaktighet på 10 minuter. 

Hänsyn tas till ökade flöden  till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider 

förväntas ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det 

beräknade regnet på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.3.2 Magasinsvolym 

Enligt instruktioner från beställaren skall  20mm nederbörd på utredningsområdet 

fördröjas. Den erforderliga fördröjningsvolymen tas därmed fram genom att den 

anslutna reducerade arean multipliceras med önskat regndjup enligt formeln nedan: 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ (𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 10000) 

Där: 

𝑈𝑖 = 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

𝑑𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚] 

𝐴𝑖 = 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝐴red = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 reducerade 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 
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2.4 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Recipient för dagvattnet från utredningsområdet är Södra Vaxholmsfjärden. Den är på 

den södra sidan av Vaxön och dess utbredning visas med ljusblå linjering i figur 2.  

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 

ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

2.4.2 Recipienten- Södra Vaxholmsfjärden  

Södra Vaxholmsfjärdens placering och utbredning framgår i figur 2. 

 

Figur 2. Översiktskarta för recipienten Södra Vaxholmsfjärden (VISS, 2018) 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell 

1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 i samband med 

den andra förvaltningscykeln.  

 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Södra Vaxholmsfjärden från 2017-02-23. 
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Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Södra 

Vaxholmsfjärden 

SE SE592420-

182210 

Otillfredsställande 

ekologisk status 

God ekologisk status 

2027 

Ej god kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

Södra Vaxholmsfjärden klassificeras med otillfredsställande ekologisk status. Detta 

grundas på ett otillfredsställande klorofyllvärde, måttliga ljusförhållanden och en förhöjd 

halt av näringsämnen. Den kemiska statusen är satt till ”Uppnår ej god” på grund av 

halterna av kvicksilver och PDBE vilket tagits fram genom regionala mätningar respektive 

en nationell extrapolering. 

Planområdet innefattar både parkeringsplatser och väg vilket är markanvändningar som 

ger upphov till relativt höga föroreningshalter. Ifall ingen rening sker innan dagvattnet 

från dessa områden når recipient riskerar det att bidra till att MKN för recipienten inte 

uppfylls. 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet ligger på centrala Vaxön, vid korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Det är en 

del av Kvarteret Lägret som förr var ett övningsfält för militärer men i dag till största delen 

består av parkmark. Utredningsområdet består idag av en grustennisbana samt två 

parkeringsplatser. De delar av Kungsgatan och Lägergatan som angränsar till parkeringen 

ingår även de i utredningsområdet. Inga förändringar planeras dock för dessa områden 

varför huvudfokus för denna utredning kommer att ligga på området där tennisbanan och 

parkeringsplatserna ligger. Hädanefter kommer detta delområde refereras till 

som ”parkeringsområdet” och det övriga området som ”vägområdet”. När hela området 

åsyftas används termerna”planområdet” eller ”utredningsområdet”. Planområdet är 

markerat med svart linje och parkeringsområdet med gult i ortofotot i figur 3.  

 

Figur 3 Ortofoto över planområdet med parkeringsområdet markerat med gul linje (Google 2018) 
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Utredningsområdet ligger på ca +8 m ö.h. med lägsta punkten i sydöstra delen på +7,31m 

och högstanivån +9,21m i nordväst. Området är terassliknande uppbyggt med 

parkeringen i väst högst, tennisplanen i mitten lite nedanför och den östra parkeringen  

strax nedanför tennisbanan. Vägarna runtom parkeringarna ligger högre. En karta över 

topografin med lågpunkten(röd cirkel) och högpunkten(blå cirkel) redovisas i figur 4. 

 

Figur 4 Topografi på planområdet. Planområdesgräns markerad med blå linje. 

Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten med Roslagsvatten som VA-

huvudman. För mer information om avvattningen se avsnitt 3.3.  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Jordmånen på utredningsområdet består av postglacial lera. Detta innebär låg 

infiltrationshastighet(genomsläpplighet) och därmed begränsade möjligheter till lokalt 

omhändertagande, framförallt vid mer intensiva regn. Jorden håller dock vatten bra. Vid 

platsbesöket vittnade en granne om att det i dagsläget väldigt sällan blev stående vatten 

på de befintliga parkeringarna. Detta tyder på att det för nuvarande jordstruktur vid 

majoriteten av regn går att omhänderta vattnet på planområdet så länge 

fyllningsmaterialet ovanpå leran kan hålla en del vatten och vattnet fördröjs till den grad 

att infiltrationshastigheten är tillräcklig. Ett utdrag ur SGUs jordartskarta visas i figur 5 där 

utredningsområdet är markerat med svart fyrkant. Ingen geoteknisk undersökning har 

utförts på området men detta bör övervägas för att få en bättre bild av jordmånen och 

grundvattennivåerna.  
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Figur 5 Jordmån på planområdet 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Det finns i underlaget till denna utredning ingen data om grundvattennivån på 

utredningsområdet. SGUs grundvattenkarta ger området den lägsta nivån för 

uttagsmöjligheter, mindre än 0,16 l/s. I länsstyrelsens webbGIS finns grundvattennivåer 

uppmätta strax norr och söder om utredningsområdet. Nivåerna ligger då på 10 

respektive 7 m men även om det kan ge en fingervisning kring hur det kan vara på 

utredningsområdet så är det en stor osäkerhetsfaktor, dels för att mätningarna inte gäller 

planområdet och dels för att grundvattennivåerna skiftar över året. Det är därmed stor 

osäkerhet kring hur grundvattenförhållandena är just på utredningsområdet.  

3.3 Avrinning 

Utredningsområdet är en del av avrinningsområdet som är markerat med gult i figur 6. 

Den svarta fyrkanten markerar planområdets position.  
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Figur 6 Avrinningsområde planområdet befinner sig i 

Figur 7 visar flödesriktningen för ytavrinnande vatten på planområdet baserat på 

topografi. 

 

Figur 7. Nuvarande avrinning inom utredningsområdet. 
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Den 5 oktober 2018 utfördes ett 

platsbesök. Bilderna i figur 8-13 är tagna 

vid detta tillfälle och används här för att 

visa på hur avrinningen begränsas och 

styrs av platsens utformning. Figur 8 är 

tagen från sydväst och visar på den 

terassliknande utformningen på 

parkeringsområdet.  

Lutningen på parkeringarna är blygsam 

och grusunderlaget gör att 

flödeshastigheten ytterligare begränsas. 

Figur 9 visar den västra och östra 

parkeringen. 

 

Figur 9  Västra(vänster) respektive östra(höger)  parkeringen         

Det är en liten grässlänt runt om 

tennisbanan men det finns en kant 

i slutet av denna så inget vatten 

rinner in på banan den vägen (se 

Figur 10). Inget eller marginellt 

med vatten rinner från 

tennisbanan österut mot 

parkeringen då det finns en 

avskärmning och gräsyta som 

stoppar upp även där.  

Figur 11 visar grusvägen i öster som är planområdets lägsta 

punkt. Häcken bredvid kan ha en fördröjande verkan så att 

lite vatten förväntas rinna från parkeringen till grusvägen.   

Begränsad avrinning sker in på parkeringsområdet på grund 

av kantade vägar och en liten gräshöjd norr om 

tennisbanan(se figur 12). Viss avrinning kan dock ske in 

söderifrån via infarten till parkeringarna. Infarten visas i figur 

13. 

Figur 8 Parkeringsområdet från sydväst 

Figur 10 Slänt vid tennisbanan 

Figur 11 Grusväg i den östra den av 
planområdet (bild tagen från norr) 
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Figur 12 Gräshöjden norr om tennisbanan (vänster bild tagen från norr, höger bild tagen från öst) 

 

 

Figur 13 Infart till parkeringsområdet 

Området är del av verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet ligger under 

Lägergatan och Kungsgatan och tar därmed hand om dagvattnet från vägarna. Några 

brunnar finns i angränsande områden på parkeringsområdet. En översikt över 

dagvattenledningarnas placering på planområdet redovisas i figur 14. 

Dagvattenledningarna  illustreras med grön färg.  

 

Figur 14 Dagvattenledningar (grönt) på planområdet 
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3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 

vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 

stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 

omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 

2017) 

Det finns enligt Länsstyrelsen inga registrerade markavvattningsföretag på eller i närheten 

av utredningsområdet.  

3.5 Lågpunktskartering 

Den östra delen av parkeringsområdet markeras som ett instängt område både i 

översvämningsanalysen för Vaxön och i Länsstyrelsens skyfallskartering. Det gäller 

tennisbanan och vidare österut. Området räknas inte till de helt översvämmade i analysen 

men enligt Länsstyrelsen finns det risk för stående vatten på 10-30 cm på tennisbanan och 

den östra parkeringen. Figur 15 och 16 visar urklipp ur Länsstyrelsens respektive Tyréns 

översvämningskarteringar. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant.  

 

Figur 15 Länsstyrelsens översvämningskartering (webbGIS) 
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Figur 16 Översvämningskartering från ”Vaxön - översvämningsanalys-2013” med planområdet markerat med svart fyrkant 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Utredningsområdet består i dag av en grustennisbana, parkering, gångväg, gräsyta och 

väg. Parkeringsplatserna på området som ska göras om har grusunderlag. 

Markanvändningen illustreras i bilaga 1 samt i figur 17 nedan. 

  

Figur 17. Befintlig markanvändning för planområdet. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 

P110 har använts som utgångspunkt vid valet av avrinningskoefficienter. För 100-

årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är högre 

och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn.  
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Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. Avrinningskoefficient för 100-

årsregn inom parantes. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Parkeringsområdet Grusparkering 1452 0,4 (0,8) 0,058 

 Grustennisbana 627 0,4 (0,8) 0,025 

 Gräsyta 1370 0,1 (0,5) 0,014 

 Gångväg grus 154 0,2 (0,6) 0,003 

 GC-väg asfalt 304 0,8 (1) 0,024 

Vägområdet Asfaltsparkering 202 0,8 (1) 0,017 

 Väg  960 0,8 (1) 0,077 

 GC-väg asfalt 316 0,8 (1) 0,025 

 Gräsyta 635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,249 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 

tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för 5, 20 och 100-årsregn och 

en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i tabell 3. Volymerna baseras på ett 10-

minutersregn. För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna enligt kutym höjts pga. 

den höga regnintensiteten och snabbt mättade gräsytor. 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 5- 20 och 100-årsregn. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 22,5 36,6 134,1 13,5 21,4 80,5 

Vägområdet 22,6 35,7 87,8 13,5 21,4 52,7 

Totalt 45,1 71,3 221,9 27,0 42,8 133,1 

4.2 Planerad utformning 

Den planerade förändringen innebär att tennisbanan försvinner och det istället för två 

separata parkeringar blir en stor parkering. Den nya markanvändningen illustreras i bilaga 

2 och i urklippet i figur 18 nedan.  
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Figur 18. Planerad markanvändning för planområdet. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är 

högre och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn. För de ytor som är 

avsedda för hanteringsåtgärder med skelettjord har avrinningskoefficienten 0,1 valts då 

dessa ytor kommer att vara ytor med växtlighet. 

Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient 
Reducerad yta 

[ha] 

Parkeringsområdet Parkering körytor 1218 0,4 (0,8) 0,049 

 Uppställningsytor 1150 0,2 (0,8) 0,023 

 
Träd och grönytor 

hantering 

373 

0,1 (0,5) 0,004 

 Gräsytor  678 0,1 (0,5) 0,007 

 GC-väg (grus) 145 0,2 (0,6) 0,003 

 GC-väg (asfalt) 341 0,8 (1) 0,027 

Vägområdet GC-väg (asfalt) 316 0,8 (1) 0,025 

 Parkering 202 0,8 (1) 0,016 

 Väg 960 0,8 (1) 0,077 

 Gräsytor  635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,237 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 5-, 20- och 100-årsregn. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 
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• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 5- 20- och 100-årsregn med 

en klimatfaktor på 1,25. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 24,3 38,4 153,6 14,6 23,0 92,2 

Vägområdet 28,2 44,6 76,1 16,9 26,8 45,7 

Totalt 52,5 83,0 229,7 31,5 49,8 137,8 

 

I och med förändringen på planområdet kommer dagvattenflödet att öka något. Ökningen 

beror främst på klimatfaktorn, utan den skulle dagvattenflödet minska. För att 

förändringen på planområdet inte ska innebära någon försämring av dagsläget krävs 

därför mindre fördröjningsåtgärder. Vid extrema regn ökar flödet extra mycket på grund 

av att det finns rätt stor andel icke hårdgjorda ytor som i samband med de kraftiga regnen 

ger upphov till mer ytavrinning.  

4.3 Magasinsvolym 

Enligt Vaxholms  stad skall 20 mm av nederbörden kunna fördröjas på planområdet. Detta 

innebär att det krävs en magasinsvolym på 48m3 för att uppfylla fördröjningskravet. 

Uppdelat på de två delområdena innebär det 23m3 för Parkeringsområdet och 25m3 för 

Vägområdet. Ifall fördröjningsåtgärder av den storleken anläggs kommer området att 

kunna hantera regn i storleksordningen 20-årsregn utan överbelastning av systemet. 

Beräkningarna har utförts i enlighet med formler och antaganden i avsnitt 2.3.2.  

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer 

och -mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och 

mängderna har summerats för de två delområdena och redovisas i tabell 6 och 7 som 

planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De markanvändningar som 

använts i beräkningarna återfinns i tabell 2 och 4. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac. 

Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer 

som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 120 120 

Kväve (N) µg/l 1800 1900 

Bly (Pb) µg/l 15 18 

Koppar (Cu) µg/l 27 31 

Zink (Zn) µg/l 75 90 

Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,32 

Krom (Cr) µg/l 7,1 9 

Nickel (Ni) µg/l 6,6 8,5 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,061 

Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 86000 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 570 

PAH16 µg/l 1,4 1,8 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,034 
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*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 7 Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder som 

överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,35 

Kväve (N) kg/år 4,5 5,2 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,051 

Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,086 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,25 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,0009 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,025 

Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,024 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00017 

Suspenderad substans (SS) kg/år 170 230 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 1,6 

PAH16 kg/år 0,0037 0,0051 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000094 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

I och med förändringen så kommer föroreningarna från planområdet att öka. 

Föroreningshaltens storlek varierar beroende på föroreningstyp men majoriteten av 

ämnena ökar med minst 20 %. Studeras mängdökningen ökar alla utom fosfor med minst 

20 %, och majoriteten med 30 %. Störst ökning har BaP med en 31-procentig ökning av 

halten och en mängdökning på 42 %.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2. Ytor med lägre 

avrinningskoefficienter ska därför premieras och åtgärder ska införas för att inte 

föroreningshalterna i dagvattnet blir för höga. Lösningar som bidrar till en trevlig närmiljö 

ska väljas i första hand ifall det är tekniskt möjligt.  

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 10-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara 

höjdsatt så att vattnet avrinner mot områden som kan översvämmas utan skador. Svenskt 

Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016). För att förhindra stående vatten på parkeringen leds dagvattnet 

genom lutning österut mot GC-vägen. Vattnet på vägområdet leds vidare via gatunätet.  

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, 

belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva 

material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör 

klara egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det 

viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 
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6.2 Dagvattenlösningar 

För att hantera dagvattnet på planområdet föreslås att träd i skelettjord och 

genomsläpplig beläggning implementeras. I de följande två avsnitten presenteras dessa 

tekniker.  

6.2.1 Träd i skelettjord 

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för träd 

som planteras i en hårdgjord statsmiljö. Skelettjord kan även fungera som ett 

underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening. 

Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m3/träd. Trädrötterna ska ges 

möjlighet att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar. Minimibredden på 

växtbädden bör inte understiga 4 meter för större skogsträd, typ lind, lönn och ek. För 

mindre träd typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska bredden aldrig understiga 2 meter. 

Generösare växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett djup på 

0,8-1 meter. Figur 19 visar en schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord. Vid tät 

beläggning på skelettjorden krävs regelbunden rensning av brunnar så att vattentillförseln 

kan upprätthållas. Vid hög belastning av föroreningar kan skelettjorden behöva bytas ut 

med jämna mellanrum (Stockholm Vatten och Avfall, 2017b). Fördröjningsvolymen i 

skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga skelettjorden är omkring 10 % och 

i luftig skelettjord cirka 30 % av den totala volymen. 

 

Figur 19. Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 

6.2.1.1 Drift och skötsel  

De första två åren kan etableringsstöd behövas för träden. Ifall skelettjorden ligger under 

tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnarna, vanligtvis ca en gång per år. Med 

hög föroreningsbelastning kan utbyte av skelettjorden bli aktuellt. Partiklar i dagvattnet 
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som sätter igen porer gör att utbyte av jorden beror mycket på hur närområdet ser ut och 

mängden sedimenttransport med dagvattnet. Ingen gödsling eller bevattning krävs då 

dagvattnet står för detta.  

6.2.2 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 

minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en 

genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 20-22. 

 

Figur 20. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

 

Figur 21. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 
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Figur 22. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 

makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 

rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 

filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 

då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se figur 23 och 24 för exempel på hur system med genomsläppliga beläggningar 

kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 23. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 
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Figur 24. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

6.2.2.1 Drift och skötsel  

Genomsläppliga beläggningar behöver regelbundet underhåll då partiklarna i dagvattnet 

efter ett tag kan sätta igen beläggningen. Detta görs på olika sätt beroende på beläggning 

exempelvis högtrycksspolning, vakuumsugning eller utbyte av igensatt fogmaterial. 

Exempelvis gör 1-2 vakuumsugningar per år att permeabel asfalt är välfungerande. Om 

armerat gräs används är även gräsklippning en del av underhållet.  

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

I detta avsnitt beskrivs ett förslag på dagvattenhantering på planområdet inklusive en 

grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift. 

6.3.1 Översikt 

I figur 25 ses en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en 

ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet. En mer 

detaljerad dagvattenplan kan ses i bilaga 3. 

 

Figur 25 Dagvattenåtgärder på planområdet. 
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För att hantera dagvattnet används beläggningar med låg avrinningskoefficient, 

skelettjord samt ränndalar. Höjdsättningen är utförd så att hela området lutar åt öster. 

På detta sätt undviks instängda områden och översvämningar. Uppställningsplatserna 

ytsätts med armerat gräs vilket ger låg avrinning och bidrar med grönska. Skelettjord 

placeras i områden mellan och runt parkeringsplatsen. Där planteras träd och eventuellt 

andra växter. Skelettjorden fördröjer och renar dagvattnet och det leds sedan ut via 

dräneringsledningar till dagvattennätet.  Ränndalar konstrueras på strategiska platser på 

körytorna för att samla upp och leda vattnet mot skelettjorden. Valet av grus till 

parkeringens körytor är positivt för ytavrinningen då detta enligt schablonvärden 

minskar ytavrinningen med mer än hälften jämfört med en normal asfaltsyta. Det finns 

inga åtgärder inplanerade på vägområdet då kraven på fördröjning och rening på 

området uppfylls genom att hanteringsåtgärder implementeras på parkeringsområdet 

där det ändå kommer att byggas om.  

Med 1 m djup skelettjord på alla hanteringsytor krävs en porositet på 0,13 för att uppnå 

den erforderliga magasinsvolymen. Det kan vara fördelaktigt att välja en jord med högre 

porositet så att det finns marginal att ta av ifall jorden med tiden packas ihop och fylls 

på med partiklar från dagvattnet. Skelettjorden anläggs med dräneringsledningar vilka 

leds till dagvattennätet då möjligheterna för lokal infiltration är begränsade på grund av 

jordmånen. Det kan vara bra att komplettera med en geoteknisk undersökning på 

platsen för att konfirmera infiltrationsmöjligheterna, undersöka djup och se hur 

grundvattennivån ligger.  

Gröna lösningar har valts för att de ger en god reningsgrad men även för deras 

rekreationella egenskaper. De passar bra i den tanke som kommunen har med att göra en 

bra övergång mellan park och parkering. Dessutom ligger det i linje med 

dagvattenpolicyns mål om lokalt omhändertagande. 

6.3.2 Kostnadsuppskattning anläggning och drift 

Anläggning av träd i skelettjord för detta sammanhang uppskattas kosta ca 60 000 SEK per 

träd. Området rymmer ca 15 träd vilket innebär en kostnad på 900 000 SEK. Då det inte 

krävs någon bevattning eller gödsling av träd i skelettjord är det rensning av brunnarna 

och eventuellt utbyte av jorden som är den huvudsakliga driftkostnaden. Etableringsstöd 

kan vara aktuellt de första två åren. En grov kostnadsuppskattning är ca 6000/träd de 

första två åren och sedan 500 kronor/träd årligen. Detta innebär en totalkostnad för 15 

träd på 150 000 för en 10-årsperiod.   

Anläggning av genomsläpplig beläggning kostar ca 850 SEK/m2 för armerat gräs. Med 

1150m2 armerat gräs på planområdet innebär detta en anläggningskostnad på 977 500 

SEK. Driftskostnaden för armerat gräs beror på hur ofta materialet sätts igen och vilken 

metod som väljs för rensning. Rensning kan bli aktuellt 1-2 ggr per år.  

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

Detta kapitel redovisar hur dagvattenåtgärderna som rekommenderats i kapitel 6.3 

påverkar planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag. 

Tabell 8 och 9 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av skelettjord vilken tar hand 
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om ytavrinningen från vissa delar av planområdet. Beräkningarna har utförts i databasen 

StormTac. 

Tabell 10 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 8. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 120 89 

Kväve (N) µg/l 1800 985 

Bly (Pb) µg/l 15 5,85 

Koppar (Cu) µg/l 27 14,25 

Zink (Zn) µg/l 75 34 

Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,1595 

Krom (Cr) µg/l 7,1 2,75 

Nickel (Ni) µg/l 6,6 2,35 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,0395 

Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 23700 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 300 

PAH16 µg/l 1,4 0,57 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,0125 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,243 

Kväve (N) kg/år 4,5 2,68 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,0163 

Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,0394 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,094 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,00044 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,0076 

Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,0065 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00011 

Suspenderad substans (SS) kg/år 170 64,2 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 0,83 

PAH16 kg/år 0,0037 0,00155 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000034 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 10. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

26 48 68 54 62 50 69 72 35 72 47 68 63 

Med föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås reningseffekter på 26 till 72 % 

beroende på ämne (se tabell 10 ovan). Föroreningsreduktionerna innebär att både 
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halter och mängder är mindre för den planerade utformningen med rening än för den 

befintliga utformningen. Därmed uppnås kravet att ingen försämring får ske på 

planområdet i och med detaljplaneändringen. Högst förbättring jämfört med befintlig 

situation uppnås för krom, nickel och lösta föreningar där mängderna minskar med 58, 

59 respektive 62 %.  

7 Slutsats och rekommendationer 

Enligt beräkningarna på den nya markanvändningen på planområdet där hänsyn tagits till 

ett förändrat klimat kommer dagvattenflödet från planområdet att öka med ca 15 %. Även 

mängden föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Den nya situationen kräver en 

magasinsvolym på 48 m3 för att uppfylla kravet på omhändertagande av 20 mm.  

Även om det finns begränsade infiltrationsmöjligheter på planområdet på grund av 

jordmånens typ går det bra att implementera gröna lösningar för att hantera dagvattnet. 

Det fördröjda och renade dagvattnet leds vidare till dagvattennätet via 

dräneringsledningar. Träd och annat växtlighet i skelettjord passar bra in på planområdet 

då de både uppfyller kraven på dagvattenhantering men även bidrar till den naturliga 

övergång från den intilliggande parken som efterfrågas.  

I och med den nya höjdsättningen bildas inga instängda områden på planområdet. Genom 

de föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås den erforderliga 

fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från planområdet blir lägre än de är idag. 

Den föreslagna planlösningen innebär således mer grönska, mer fördröjning och mindre 

föroreningar än idag.           

241



 

Sida 24 av 30 

 

8 Referenser 

alltimark.se 

CIRIA. The SuDs Manual, 2015 

HaV, 2016. Miljökvalitetsnormer. 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledninglagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/

miljokvalitetsnormer.htm (2018-02-05) 

Solna stad dagvattenstrategi 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf  

(2018-03-28) 

Stockholm stad, Genomsläpplig beläggning 

http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/genomslapplig-

belaggning/ (2018-04-17) 

Stockholm stad, Nedsänkt växtbädd  

http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/nedsankt-

vaxtbadd/ (2018-03-28) 

Stockholm stad, Skelettjord  

http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/skelettjord/ 

(2018-05-04) 

Svenska Naturtak AB http://www.svenskanaturtak.se/sedum%20eco%205-25.htm 

(2018-05-04) 

Vinnova. T. Lindfors, H. Bodin-Sköld, T. Larm Grågröna systemlösningar för hållbara 

städer - Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, 2014. 

  

242

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf
https://apps.sgu.se/kartvisare/
https://apps.sgu.se/kartvisare/
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/skelettjord/
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/skelettjord/
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/enkel-karta.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledninglagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.htm


 

Sida 25 av 30 

 

Bilagor  

Bilaga 1 – Befintlig markanvändning 

Bilaga 2 – Planerad markanvändning 

Bilaga 3 – Översikt föreslagen dagvattenhantering 

243



20
11
-1
1-
24

 1
0:
35

:5
3

20
11
-1
1-
24

 1
0:
35

:5
3

Lägret Vaxholm

244



20
11
-1
1-
24

 1
0:
35

:5
3

20
11
-1
1-
24

 1
0:
35

:5
3

LÄGRET PARKERING

245



20
11
-1
1-
24

 1
0:
35

:5
3

20
11
-1
1-
24

 1
0:
35

:5
3

LÄGRET PARKERING

246



 

 

PM 

ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2, Frösundaleden 2E, SE-169 99  Sverige 

Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301 

 

PM kapacitetsanalys kv Lägret 2040  Sida 1 (9) 

Handläggare 

 
Mottagare 

Vaxholms stad  
Anna Rhedin 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Fyll i postadress 
  

Tel 

  
Mobil 

 
 

 
 

Datum 

2019-05-09 
Projekt-ID 

757866 
 

Kapacitetsutredning i samband med ny 
detaljplan för kv. Lägret 

1 Bakgrund 
Vaxholms stad har behov av flera parkeringsplatser på Vaxön. Platsen för Kv Lägret 

används redan idag delvis som parkering med cirka 60 platser. För att möjliggöra 

permanent användning som parkeringsplats med 74 platser behövs en ny detaljplan. 

Detaljplanegränsen går vid Kungsgatan som är en statlig väg. I samband med detta 

har synpunkter inkommit från Trafikverket som begär att en kapacitetsanalys med 

prognosår 2040 genomförs.  

2 Förutsättningar och antaganden 
Ingen sammanhängande trafikmätning under en veckas tid finns gjord i korsningen. 

Analysen är därför baserad på de mätningar som finns i Trafikverkets 

Vägtrafikflödeskarta, observationer från platsbesök i september 20181 samt Sampers 

basprognos för 2040. 

2.1 Trafikrörelser vid platsbesök 

ÅF utförde under slutet av september 2018 en studie av trafikflöden för bilar som 

körde in på Lägergatan samt gående, cyklister och bussresenärer i området. Resultatet 

av denna studie visas i Figur 1. 

                                                
1 PM Trafikutredning - underlag till ny DP Kv. Lägret, 2018-10-30 
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Figur 1. Visar resultatet av studien i form av en trafikflödesanalys som visar antalet trafikanter 
under förmiddagens maxtimme. 

2.2 Utformning av parkeringsplatsutfarten i analyserna 

Analysen har utgått ifrån att in- och utfart till parkeringen sker via Lägergatan. 

Lägergatan är enkelriktad och därför kan infart till parkeringen endast ske via 

Kungsgatan – Lägergatan, utfarten sker via Lägergatan – norrut. 

2.3 Framtida trafikflöde 

För att erhålla information om det framtida trafikflödet har Trafikverkets basprognos 

för Sampers 2040 använts. Först jämförs Sampers nulägesprognos (här 2014) med 

faktiska mätningar på Kungsgatan från 2018, vilket visas i Figur 2. Trafikverkets 

mätningar från 2014 och 2018 visar inte på någon signifikant skillnad i flödet. 

Jämförelsen görs för att se om basprognosen för 2040 eventuellt behöver skrivas upp. 
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Figur 2. Den övre bilden visar uppmätt ÅDT på Kungsgatan under 2018 och den undre bilden 
visar ÅDT i Sampers nulägesprognos. 

Som Figur 2 visar är trafikflödet underskattat i Sampers 2014. Trafikverkets mätningar 

från 2018 visar en ÅDT på cirka 8000 fordon/dygn medan Sampers visar en ÅDT på 

6500 fordon/dygn. Detta ger att eftersom nulägesprognosen är underskattad så 

kommer samma underskattning att följa med i basprognosen för 2040. Ration som 

behövs för att skriva upp flödet i prognosen för 2040 är 1,232. 

Eftersom det var förmiddagen som studerades under platsbesöket har denna 

analyserats. Detta är också den dimensionerande timmen eftersom det är då de bilar 

som använder parkeringsplatsen anländer via Kungsgatan. När de lämnar parkeringen 

måste de åka via Lägergatan och vidare norrut, belastningen i korsningen 

Kungsgatan/Lägergatan är därför lägre under eftermiddagen. Det uppskalade flödet för 

Kungsgatan under morgonens maxtimme 2040 blir därför enligt Figur 3. 

                                                
2 8000/6500 

Trafikverket 2018: 

Sampers 2014: 
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Figur 3. Visar den uppskalning som görs av flödet på Kungsgatan under morgonens maxtimme år 
2040. 
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3 Kapacitetsanalys 

3.1 Kriterier för belastningsgrad i korsningar 

I Vägar och gators utformning (VGU3) finns kriterier för hur framkomligheten i en 

korsning bör se ut (uttryckt som belastningsgrad). Belastningsgraden eller 

servicenivån ger ett mått på hur god framkomlighet korsningen har. Tabell 1 visar 

vilka belastningsgrader som är önskvärt eller godtagbart för olika korsningstyper.  

Tabell 1. Visar kriterierna för tillräcklig kapacitet i en korsning för olika typer av reglering 

 Önskvärd servicenivå Godtagbar servicenivå 
*)**) 

Korsning typ A-C/F b ≤ 0,6 b < 1,0 

Korsningstyp D b ≤ 0,8 b < 1,0 

Korsning typ E b ≤ 0,8 b < 1,0 
*) Endast efter Trafikverkets godkännande. Anläggningen kan få förkortad livlängd. 

**) Belastning ≥ 1,0 kan godtas efter Trafikverkets godkännande om investeringen bedöms vara 

samhällsekonomiskt lönsam. 

Korsningen Kungsgatan/Lägergatan går under korsningstypen A-C/F och bör därför ha 

en önskvärd kapacitet på 0,6.  

3.2 Alstrad trafik 

Observationen från platsbesöket visar att 91 fordon använde Lägergatan i nuläget (se 

Figur 1). För att detta flöde ska motsvara år 2040 skalas det upp med 58% (tillväxttal 

från Sampers) för att erhålla en uppskattning av flödet på Lägergatan år 2040. Flödet 

på Lägergatan blir då 146 fordon under morgonens maxtimme enligt den fördelning 

som visas i Figur 4.  

 

Figur 4. Visar uppskrivet flöde i korsningen Kungsgatan/Lägergatan under morgonens maxtimme 
år 2040. Ingen alstring från exploateringar eller extra parkeringsplatser är med här. 

I och med att in- och utfarten till parkeringen flyttas till Lägergatan ger detta ett 

antagande om 25 tillkommande fordon från respektive tillfart på Kungsgatan (50 

fordon totalt). 

Det finns även ett planområde som heter Norrberget som kommer att innehålla 200 – 

250 bostäder. Området beräknas alstra en ÅDT på cirka 509 fordon inklusive 

nyttotrafik. Det tillkommande flödet beräknas fördela sig enligt Figur 5, där störst 

                                                
3 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/12048/RelatedFiles/2012_181_overgripande_krav_for_vagar_och_gators_utformning.pdf 
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alstring på Lägergatan beräknas bli under eftermiddagen. En tumregel är att 

maxtimmen motsvaras av 10% av ÅDT, vilket här ger att 31 fordon skulle använda 

Lägergatan under morgonen. 

 

Figur 5. Beräknad alstring från planområdet Norrberget samt hur trafiken fördelar sig på 
närliggande vägnät. Här kan ses att Lägergatan beräknas få 317 extra ÅDT från Norrberget. 

Antalet parkeringsplatser kommer att utökas med 14 stycken. Ett antagande är att 

detta kommer generera 10 extra fordonsrörelser på Lägergatan från korsningen under 

förmiddagens maxtimme. Tillsammans med det tillkommande flödet från Norrberget 

ger detta 41 extra fordonsrörelser in mot Lägergatan från Kungsgatan under 

förmiddagen. Dessa riktnings fördelas enligt antagandet att 11 kommer österifrån och 

30 västerifrån. Detta ger att det totala fordonsflödet i korsningen under förmiddagens 

maxtimme 2040 blir som visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Visar samtlig alstrad trafik i korsningen under morgonens maxtimme år 2040. De gula 
siffrorna är trafik som flyttar till Lägergatan när befintlig infart via Kungsgatan stängs. De lila och 
de blåa siffrorna är trafiken som de 14 extra parkeringsplatserna samt Norrberget alstrar. 
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3.3 Kapacitetsberäkningar 2040 

Beräkningar av kapaciteten har gjorts med hjälp av Capcal. Då korsningen är utformad 

med en signalreglering för fotgängare har denna utformning använts även i Capcal. En 

kort rödtid på 10 sek utav en cykel på totalt 140 sek har använts för att fånga 

beteendet att signalen enbart blir röd när en fotgängare korsar vägen. Antalet 

fotgängare som korsar vägen under en timme var 20 stycken vid platsbesöket. Exakt 

hur dessa fördelar sig under maxtimmen är inte känt eller om de gick själva eller i 

grupp, därav förenklingen av trafiksignalen i Capcal. Figur 7 visar korsningens 

utformning i Capcal och Figur 8 visar flödet i korsningen som används i Capcal.  

 

Figur 7. Visar korsningens utformning i Capcal för förmiddagens maxtimme år 2040. 

  

Figur 8. Visar de trafikflöden som används i Capcal. 

Den högsta belastningsgraden blir 0,62 på tillfarten Kungsgatan V.  Fullständiga 

beräkningar finns i Bilagan. Detta beror på att det stora flödet in under morgonen gör 

en vänstersväng. Beroende på hur korsningen definieras så ligger belastningen under 

gränsen för önskvärd kapacitet.  

3.4 Kapacitetsberäkningar nuläge 

Med hjälp av det underlag som visas i Figur 1 och mätningar från Trafikverket kan 

information om svängandelar tas fram för nuläget. Den uppskattade flödesfördelningen 

253



 

 

PM 

PM Kapacitetsanalys kv. Lägret 2040  Sida 8 (9) 

 

för nuläget visas i Figur 9. Samma utformning har använts i Capcal som visas i Figur 

8. 

 

Figur 9. Visar den uppskattade flödesfördelningen i korsningen för nuläget. 

Detta ger att korsningens belastningsgrad i nuläget är 0,26 på tillfarten Kungsgatan V. 

4 Slutsats 
Baserat på de antaganden som gjorts hamnar belastningsgraden på 0,62 för 

Kungsgatans västra anslutning för förmiddagens maxtimme år 2040. Detta är precis 

över gränsen för önskvärd nivå. Eftersom belastningen fortfarande ligger inom den 

godtagbara nivån bör detta inte utgöra några kapacitetsproblem men detta är också 

högt räknat. Den största alstringen kommer från exploateringen av området 

Norrberget. För detta område pågår det ett detaljplanearbete. 
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5 Bilaga 
Beräkningar nuläge: 

 

Beräkningar 2040: 

 

Kölängd (antal fordon)

Tillfart Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil

Kungsgatan V 1 RV 340 1289 0.26 4.6

Kungsgatan Ö 1 HR 372 1537 0.24 5.0

Tillfart Körfält

Konflikt Geom. Totalt Konflikt Geom. Totalt Andel som stannar

Kungsgatan V 1 3 2 4 20 80 100 17

Kungsgatan Ö 1 3 1 4 20 80 100 17

Alla fordon 6 2 4 17

Kapacitet och kölängder per körfält

11.8

12.6

Fördröjning och andel stopp per körfält

Fördröjning s/f Andel fördröjda %

Kölängd (antal fordon)

Tillfart Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil

Kungsgatan V 1 RV 556 904 0.62 7.2

Kungsgatan Ö 1 HR 787 1530 0.51 9.1

Tillfart Körfält

Konflikt Geom. Totalt Konflikt Geom. Totalt Andel som stannar

Kungsgatan V 1 7 3 9 33 67 100 18

Kungsgatan Ö 1 5 2 6 28 72 100 19

Alla fordon 6 2 7 19

Kapacitet och kölängder per körfält

17.8

22.1

Fördröjning och andel stopp per körfält

Fördröjning s/f Andel fördröjda %
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1 Bakgrund 
Vaxholms stad har sett ett behov av ordna flera parkeringsplatser på Vaxön. Platsen 

för Kv. Lägret används redan idag delvis som parkering med cirka 60 platser. För att 

möjliggöra permanent användning som parkeringsplats med 74 platser behöver en ny 

detaljplan tas fram.  

Detaljplanegränsen går vid Kungsgatan som är en statlig väg. I samband med 

detaljplanearbetet har synpunkter inkommit från väghållaren Trafikverket, där de 

anser att nuvarande in- och utfart mot Kungsgatan ska stängas och ersättas av en in- 

och utfart mot Lägergatan. I samband med detta vill Trafikverket att en kapacitets-

analys med prognosår 2040 genomförs för korsningen väg 274-Kungsgatan-

Parkgatan. 

Lägergatan är enkelriktad med tillåten körriktning norrut mot Hamngatan. Detta 

innebär att om in- och utfarten flyttas till Lägergatan kommer all trafik att köra in till 

parkeringen från korsningen väg 274 (Kungsgatan) – Lägergatan och ut från 

parkeringen norrut på Lägergatan. För att komma ut på huvudvägnätet har sedan 

trafikanterna att välja mellan att köra västerut eller österut på Hamngatan vid 

korsningen Lägergatan-Hamngatan. Detta uppdrag består i att uppskatta den 

trafikalstring som parkeringen i kv. Lägret innebär för korsningen av väg 274 – 

Kungsgatan-Parkgatan och bedöma om denna korsning klarar den tillkommande 

trafiken. 

 

Figur 1. Översikt över parkeringen i kv. Lägret och omkringliggande gator. Bildkälla: Vaxholms 

stad. 

Figur 2 nästa sida visar befintlig parkering med in- och utfart mot väg 274, 

Kungsgatan. 
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Figur 2. Nuvarande parkering och tennisbana. Illustration ÅF. 

Figur 3. Förslag till ombyggd parkering. Illustration ÅF. 

I figur 3 ovan visas det aktuella förslaget till ombyggd parkering i kv. Lägret där in- 

och utfart sker via Lägergatan. 

 

260



 

 

PM 

Kapacitetsbedömning kv. Lägret  Sida 5 (9) 

 

2 Trafikalstring från parkeringsplatsen i kv. Lägret 

2.1 Inledning 

För att uppskatta den trafikalstring som parkeringen ger upphov till har en 

parkeringsundersökning utförts under två olika undersökningsperioder. 

2.2 Parkeringsundersökning september 2018 

2.2.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 

Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är upplåten för 

parkering under som mest 12 timmar under perioden 1 september – 31 maj.  

 

Figur 4. Parkeringsreglering under perioden 1 september – 31 maj. Bild ÅF.  

Detta begränsar användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 

pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten. 

2.2.2 Beläggning september 2018 

Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. Detta 

upprepades följande dag. Undersökningen visade att det som mest stod 19 bilar i den 

del som ligger närmast kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest 

stod 4 bilar. 

Av de 18 bilar som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar kl. 

16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 %, räknat på hela 

dagen. 

Under samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. Morgonen efter var 3 av de bilar som 

stod parkerade på kvällen innan kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar 

parkerat här under en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 

fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften koncentrerade till 

högtrafiken. 
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 

upptogs som mest av 33 bilar. Av dessa stod 13 stycken kvar kl. 16.00. Detta ger en 

omsättning på 61 % räknat på hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på 

kvällen stod 7 stycken kvar på morgonen dagen efter.  

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således högre än på 

parkeringen i kv. Lägret. Förklaringen är att främst att lärare och besökare på Vaxö 

skola parkerar på den snedställda parkeringen. 

2.3 Parkeringsundersökning juli 2019 

2.3.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 

Parkeringen i kv. Lägret och intilliggande parkeringar längs Lägergatan och på en 

parkeringsplats söder om väg 274 (Kungsgatan) var under perioden 1 juni – 31 

augusti upplåten för parkering mot erläggande av avgift kl. 8-18 vardagar, kl. 8-15 

dag före helgdag och kl. 8-15 helgdagar. Under dessa tider är det tillåtet att parkera 

som längst 4 timmar. Övrig tid är avgiftsfri och utan tidsbegränsning. Detta begränsar 

användandet av parkeringsplatsen till kortare besök dagtid medan parkering är tillåten 

över natten. 

 

Figur 5. Parkeringsreglering under perioden 1 juni – 31 augusti. Bild ÅF. 

2.3.2 Beläggning juli 2019 

Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. 

Undersökningen visade att det som mest stod 11 bilar i den del som ligger närmast 

kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest stod 5 bilar. Detta innebar 

att det som mest stod 16 bilar på de 60 platser som fanns tillgängliga. Detta gav en 

beläggning på som mest 27 %. Totalt kunde det noteras att 25 bilar parkerade här 

under en dag, vilket ger 50 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod 

parkerade på morgonen kl. 07.30 stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under 

dagen. Detta ger en omsättning på 92 %.  
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 

upptogs som mest av 27 bilar men kunde inrymma 39 bilar. Detta ger en beläggning 

på som mest ca 69 %. Totalt parkerade 43 bilar på den snedställda parkeringen längs 

Lägergatan, vilket ger 86 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod parkerade 

på morgonen stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under dagen. Detta ger en 

omsättning på 95 %. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således betydligt högre än 

på parkeringen vid kv. Lägret. Vid undersökningstillfället noterades att de som 

parkerade längs Lägergatan främst var besökare till parken Lägret med tillhörande 

lekplats. De som parkerade på parkeringsplatsen i kv. Lägret hade målpunkten kyrkan 

eller gick ner mot stadens centrum. 

En parkeringsundersökning gjordes även på en parkeringsplats söder om Kungsgatan 

mitt för kyrkan för en jämförelse. Den bedömdes ha plats för 18 parkerade bilar. Där 

stod som mest 13 bilar parkerade vilket motsvarar en beläggning på 72 %. Totalt 

parkerade 21 bilar på parkeringen söder om Kungsgatan under en hel dag, vilket ger 

42 fordonsrörelser under en dag. 

2.4 Parkeringsplatsens trafikalstring 

Det är vanskligt att göra parkeringsundersökningar under kort tid. Särskilt gäller detta 

under förhållanden som inte är stabila. Undersökningen under september 2018 

genomfördes när turistsäsongen var över och parkeringen främst användes av 

arbetande, boende, kollektivtrafikresenärer och besökare till kyrkan. Detta förhållande 

måste betraktas som stabilt. 

Undersökningen vecka 28 år 2019, genomfördes under semestertider. Vädret hade 

inte varit speciellt gynnsamt för spontanbesök fram till vecka 28, men den dag som 

undersökningen genomfördes var det ca 20 grader varmt och soligt. Detta förhållande 

kan innebära att turisterna inte besökt Vaxholm i den utsträckning som under en 

välbesökt sommardag. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 

parkeringsundersökningen under hösten visat, innebär detta att totalt 30 fordon 

parkerar på parkeringsplatsen under en dag. Detta innebär 60 fordonsrörelser. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 

parkeringsundersökningen under sommaren visat, innebär detta totalt 25 fordon under 

en dag. Detta innebär 50 fordonsrörelser. 

Vid båda undersökningstillfällena konstaterades att beläggningen på den aktuella 

parkeringsplatsen i kv. Lägret är låg. Vid inget av undersökningstillfällena har det varit 

någon brist på parkeringsplatser då det som mest, vid undersökningen hösten 2018, 

var en beläggning på ungefär 50 %. 

För att bedöma en trafikalstring av den planerade parkeringsplatsen kan två alternativ 

användas. Dels kan beräkningen göras genom att använda beläggningen vid de 

observerade tillfällena eller göra ett antagande att parkeringen är fullbelagd. Båda 

alternativen är osäkra. Genom att använde den observerade beläggningen under den 

period som kan ett ”normalförhållande” under den period som parkeringen används av 

företrädesvis lokalbefolkningen som arbetspendlar, antingen med kollektivtrafik mot 

Stockholm eller arbetar i centrala Vaxholm, beräknas. Om istället antagandet görs att 

parkeringen är full kan ett sommarscenario med en stor andel besökare beräknas. 
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Om samma omsättning sker för den utökade parkeringsplatsen där antalet 

parkeringsplatser kommer att vara 74 innebär detta som mest ca 150 fordonsrörelser 

under en dag om samma omsättning av parkeringsplatser sker som idag. 

Om et antagande görs att parkeringen är fullbelagd och de som parkerar där lämnar 

parkeringen under två timmar på eftermiddagen innebär detta ett tillskott till 

omgivande gator på ca 35-40 bilar per timme. Om alla bilar lämnar parkeringen under 

en timme innebär detta 74 fordon per timme. 

2.5 Påverkan på omgivande vägnät 

ÅF genomförde en kapacitetsutredning i samband med ny detaljplan för kv. Lägret 

trafikanalys under våren 2019 (PM kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019). Vid 

den trafikräkning som gjordes i korsningen Kungsgatan - Lägergatan konstaterades att 

ca 70 % av de som körde in på Lägergatan under förmiddagens maxtimme kom 

västerifrån medan ca 30 % kom österifrån. Det kan då vara rimligt att anta att 30 % 

av trafiken ska österut på eftermiddagen. 

Detta innebär att om alla 74 fordon lämnar parkeringen under en timme på 

eftermiddagen kommer maximalt 22 fordon per timme (0,3x74=22,2) att belasta väg 

274 i korsningen Kungsgatan-Parkgatan. Det betyder att det kommer en bil ungefär 

var tredje minut från parkeringen i kv. Lägret som ska köra ut på väg 274. Med tanke 

på att ca 10 000 fordon per dygn, dvs. ca 1 000 fordon i maxtimmen, (Källa: PM 

kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019) kommer att trafikera väg 274 i denna 

korsning, är detta ett marginellt tillskott.  

Figur 6. Översikt vägval. Bild ÅF. 
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Antagandet att alla 74 parkerade fordon samtidigt lämnar parkeringen är en mycket 

stor överskattning. Detta antagande, som är en maximal möjlig trafikalstring för 

parkeringen, gjordes för att åskådliggöra hur det kan se ut i ett absolut värsta-fall 

scenario med en helt fullbelagd parkering som töms på en timme.  

Eventuella köer på grund av trafiken från parkeringsplatsen i kv. Lägret kommer att 

uppstå på den del av Kungsgatan som tillhör det kommunala vägnätet och detta 

påverkar inte framkomligheten på den del av Kungsgatan som är väg 274. 
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1. Bakgrund

1.1. Befintliga förhållanden 

20m
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1.1.1. Parkering

Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är 
upplåten för parkering under som mest 12 timmar. Detta begränsar 
användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 
pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten.

En översiktlig parkeringsundersökning visade att det som mest 
stod 19 bilar i den del som ligger närmast kyrkan, medan det på 
delen närmast Lägergatan som mest stod 4 bilar. Av de 18 bilar 
som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar 
kl. 16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 
%, räknat på hela dagen. Detta måste betraktas som lågt. Under 
samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. 

Morgonen efter var 3 av de bilar som stod parkerade kvällen innan 
kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar parkerat här under 

Vaxholm stad har identifierat behov av fler parkeringsmöjligheter centralt på Vaxön. Den aktuella platsen används redan i dag dels 
som bilparkering, dels som tennisplan och anges som Allmän platsmark, parkmark i gällande detaljplan. För att möjliggöra en annan 
markanvändning, permanent parkeringsplats, krävs en ny detaljplan. Denna trafikutredning utgör ett av underlagen till ändring av detaljplanen 
och möjliggör att en väl gestaltad och trafiksäker miljö skapas. I uppdraget ingår att undersöka alternativa in-/utfarter till parkeringen från 
Kungsgatan.

Figur 1. Översiktskarta som visar den befintliga parkeringsplatsen och tennisplanen som Vaxholms stad ämnar omvandla till ytterligare en 
parkeringsyta. Kartan visar även trafikanternas rörelsemönster i anslutning till området.  

en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 
fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften 
koncentrerade till högtrafiken.

Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs 
Lägergatan. Den upptogs som mest av 33 bilar varav 13 stycken 
stod kvar kl. 16.00. Detta ger en omsättning på 61 % räknat på 
hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på kvällen stod 7 
stycken kvar på morgonen dagen efter. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var 
högre än på parkeringen vid kv. Lägret. Förklaringen är att främst 
lärare på Vaxö skola parkerar på den snedställda parkeringen. Vid 
platsbesöket noterades att föräldrar som skjutsade sina barn till 
skolan parkerade här men de stod aldrig längre än 20 min.

UTREDNINGSOMRÅDE 
PARKERING

Busshållplats
Stig

Gångbana

Cykelbana

Bilväg

269



Sida 5ÅF PROJEKT 2018

1.1.2. Trafikolyckor

Under en 10-årsperiod, september 2008 – augusti 2018, har 
det inträffat 5 trafikolyckor i närområdet till parkeringen. Det 
var främst oskyddade trafikanter som drabbades. Följande 
personskadeolyckor inträffade under perioden september 2008 – 
augusti 2018:

• I en av de rapporterade trafikolyckorna skadades en 
bilpassagerare lindrigt vid en upphinnande olycka i samband 
med en vänstersväng in på Lägergatan

• En cyklist skadades svårt då denne gick omkull efter att ha 
varit tvungen att bromsa för en bil som korsade cykelbanan vid 
Lägergatans mynning

• En cyklist cyklade av okänd anledning omkull på cykelbanan vid 
busshållplatsen och skadades lindrigt

• En gående blev påkörd på övergångsstället över Kungsgatan av 
en bil och blev lindrigt skadad

• Vid en kollision mellan en mopedist och en person på permobil 
på övergångsstället vid kyrkan skadades båda lindrigt

1.1.3. Trafikflöden

Trafikverket gjorde under 2015 en stickprovsmätning på 
Kungsgatan. Den visade en ÅDT på 8360 fordon. Uppgifter om 
trafikflödesstorleken på Lägergatan saknades. ÅF utförde en studie 
av trafikflöden för bilar som körde in på Lägergatan, gående och 
cyklister i området samt antal bussresenärer under en fredag och 
en lördag i slutet av september 2018.

Under en vardagsförmidags maxtimme, 07.30-08.30, körde 91 bilar 
in på Lägergatan. Av dessa kom 64 västerifrån, och gjorde alltså en 
vänstersväng in på Lägergatan, medan 27 kom österifrån.

Under samma tid gick 42 personer över på övergångsstället 
vid Lägergatans mynning mot Kungsgatan medan 9 cyklister 
färdades över Lägergatan på samma ställe. På det signalreglerade 
övergångsstället över Kungsgatan noterades att 19 personer gick 
över gatan. Alla utom två gick i riktningen från villaområdet söder 
om Kungsgatan och gick mot busshållplatsen eller i riktning mot 
Vaxö skola.

Under samma tid klev 52 bussresenärer på bussar i västlig 
färdriktning, dvs mot Danderyd/Stockholm. I samband med 
skolstarten på morgonen kom ca 45 skolbarn och vuxna gående 
från busshållplatsen och genade över den västra delen av 
parkeringen och gick mot Vaxö skola.

Några mer sällsynta beteenden noterades under platsbesöken. Tre 
cyklister cyklade mot Kungsgatan i grönremsan mellan den västra 
delen av parkeringen och Lägergatan. Anledningen till detta borde 
vara att Lägergatan är enkelriktad så att trafik endast är tillåten i 
nordlig riktning upp mot Vaxö skola. 

Under platsbesöket noterades även en taxi som körde mot 
enkelriktat på Lägergatan.
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Figur 2. Trafikflödesanalys som visar antalet trafikanter under förmiddagens maxtimme. 
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2. Alternativa lösningar till parkeringens 
infart 

2.1. Alternativ 1, som idag
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+ Behöver enbart dimensioneras efter personbilar vilket håller 
nere korsningsstorleken vid anslutningen till Kungsgatan.

Låg anläggningskostnad

Den befintliga infarten från Kungsgatan är i dagsläget 
smal men är möjlig att bredda något utan att skada något 
träd. 

Befintlig infart försämrar framkomligheten på Kungsgatan.

Begränsad sikt mot öster (hamnen)

-

En utökning av parkeringen ger ett tillskott av ca 30 platser. Om 
omsättningen på de parkerade bilarna är i samma storleksordning 
som i dagens situation, utanför sommarens intensiva besöksperiod, 
kommer tillskottet av trafik att vara mycket begränsat. Eftersom 
parkeringen inte ens var halvfull när den var som mest belagd, 
bör inte den tillkommande trafiken vara märkbar. För att skapa 
en tydligare bild av hur parkeringen förväntas fungera bör även 
en parkeringsundersökning göras under sommarens intensiva 
besöksperiod.

Vid utfart från parkeringen uppnås inte en god standard för 
siktsträckan österut mot hamnen i Vaxholm. För att god standard på 
siktsträckan ska kunna uppnås måste en bilist stå med bakänden på 
bilen delvis över gång- och cykelbanan. Möjligheterna att åtgärda 
detta är inte enkelt. För att åstadkomma en plats som rymmer en 
bil som väntar på att köra ut  eller in från vägen måste gång- och 
cykelbanan flyttas längre ifrån vägen. Detta innebär i sin tur att 
stora träd som står i en allé behöver tas ned, vilket troligen inte är 
genomförbart.

Figur 3. Illustrationsplan alternativ 1, befintlig infart bevaras. 
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2.2. Alternativ 2, infart från 
Lägergatan 
Detta alternativ innebär att Lägergatan dubbelriktas närmast 
korsningen med Kungsgatan för att minska rundkörningen av de 
som parkerar på parkeringen. Uppskattningsvis måste 5 eller 6 
av de tvärställda parkeringsplatserna närmast korsningen med 
Kungsgatan på Lägergatan tas bort för att möjliggöra dubbelriktad 
trafik.

På grund av siktförhållandena i korsningen Kungsgatan – 
Lägergatan behöver gång- och cykelbanan byggas om. För att 
bilar ska få en tillräcklig siktsträcka vid utfarten mot Kungsgatan 
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behöver en bil kunna stå och vänta mellan övergångsstället/
cykelpassagen innan den kör ut. Detta får till följd att om en 
godtagbar standard ska uppnås för gående och cyklister behöver 
gångbanan på den västra sidan av Lägergatan breddas så att även 
en cykelbanedel får plats. Uppskattningsvis behöver gång- och 
cykelbanan vara minst 4 m bred i anslutning till övergångsstället/
cykel-passagen. Det kan finnas en risk för att körningen mot 
enkelriktat kommer att öka. Främst gäller det cyklister men även 
övrig trafik.

Figur 4. Illustrationsplan alternativ 2, infart från lägergatan
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2.2.1. Trafik

Den trafik som körde in på Lägergatan under en maxtimme på morgonen var 91 fordon. Den utökade parkeringsplatsen kommer att få ca 85 
platser. Om ett antagande görs att alla dessa fordon kommer under morgonens maxtimme innebär detta att ca 180 fordon svänger in på 
Lägergatan. Om fördelningen är ungefär överensstämmande med de iakttagelserna vid platsbesöket innebär detta att 70% av 180 fordon, 
dvs. ca 125 fordon utför en vänstersväng. Detta är ett antagande som är i överkant men eftersom det inte finns tillgång till trafikräkningar och 
parkeringsundersökningar från sommarens högtrafikperiod görs detta antagande.

Eftersom Lägergatan endast är dubbelriktad på sträckan mellan utfarten från parkeringen och Kungsgatan dimensioneras korsningen för ett 
möte mellan en utkörande personbil och en sopbil som kör in på Lägergatan. Lägergatan behöver därför vara ca 7 m bred vid övergångsstället 
för att en sopbil som är på väg in ska kunna möta en personbil. 

Trafikverket är väghållare av Kungsgatan. Alla åtgärder som ska utföras på gatan behöver därför godkännas av Trafikverket.  En fråga som kan 
bli aktuell är att avgöra behovet av ett vänstersvängkörfält från Kungsgatan mot Lägergatan.

I VGU, TRV 2015:087 finns ett avsnitt om den uppskattade kölängden vid olika trafikflöden. Se figur 5. 

Qö är det överordnade flödet, dvs trafiken på primärvägen. Denna sätts till 0,10x8360 (ÅDT enligt NVDB)= ca 840 f/h. Antaget är att 
maxtimmestrafiken är 10% av dygnstrafiken.
Qu är enligt ovan 125 fordon/h vilket översatt till figuren ger Qu=150, återigen högt räknat.

Enligt figuren ovan kan en beräknad kölängd på ca 5 m utläsas, vilket innebär en sannolikhet på 90 % att kön inte blir längre. Det innebär att 
endast en bil står i kö i 90 % av de fall då kö uppstår. Observera att tabellen inte finns för de hastigheter som är aktuella på platsen. Under 
dagtid kl. 07-17 är hastigheten 30 km/h och övrig tid 50 km/h. 

Behovet av ett separat vänstersvängkörfält är diskutabelt med anledning av de ovan beräknade trafikflödena. Därför kan alternativa lösningar 
diskuteras.

I VGU redovisas exempel på alternativ till vänstersvängkörfält genom att utföra en lokal vägbreddning på den korsningsfria sidan. Det blir då 
möjligt för genomgående fordon att passera ett vänstersvängande fordon. Breddökningen kan dimensioneras för en passagehastighet på 
mellan 10 och 40 km/h. Se nedanstående principfigur från VGU, TRV 2015:087. Bedömningen är att en passagehastighet på högst 30 km/h är 
lämplig. Detta ger en breddökningssträcka Lb på 42 m enligt figur 6.

Figur 5 . Kölängd vid VR 60. (Källa: VGU TRV 2015:087)

Figur 6. . Lokal breddökning, så kallad fattigmanslösning. (Källa: VGU TRV 
2015:087)
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2.2.2. Alternativ 2a, körfält för vänstersvängande 
med mittrefug 

Detta alternativ med mittrefug skapar en säkrare passage för 
gående och cyklister över Kungsgatan än idag. Vänstersvängande 
bilar kan vänta på vänstersväng utan att blockera den 
bakomvarande trafiken på Kungsgatan.
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+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Mittrefugen har en hastighetsdämpande inverkan.

Mittrefugen skapar en  trafiksäkrare situation för gående 
och cyklister

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

-

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor
Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.
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2.2.3. Alternativ 2b, körfält för vänstersvängande 
utan mittrefug 

En något yteffektivare utformning av korsningen kan göras om 
mittrefugen slopas. Detta medför en farlig situation om gående 
inte hinner över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för 
biltrafiken.

20m

+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Utformningen bedöms ha en viss hastighetsdämpande effekt

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

-

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alternativ 2a.
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2.2.4. Alternativ 2c, lokal vägbreddning

En ännu något mer yteffektiv utformning av korsningen kan göras 
genom en lokal vägbreddning i anslutning till korsningen. Även 
denna utformning innebär en farlig situation om gående inte hinner 
över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för biltrafiken.

+ Lägre anläggningskostnader än i alternativ 2a och 2b

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två 
tvära kurvor

-

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alt 2a.
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säkrare övergång

Lokal vägbreddning 

B
ev

a
ra

d
e 

p
a

rk
er

in
g

sp
la

ts
er

Lä
ge

rg
a

ta
n

Kungsgatan

Parkerings-
platser 
tas bort

Breddas

20m

276



Bilaga 1. Körspår alternativ 2a.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2a. Körfält för vänstersvängande med mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 
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Bilaga 2. Körspår alternativ 2b.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2b. Körfält för vänstersvängande utan mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 
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Bilaga 3. Körspår alternativ 2c. 

Körspår för möte mellan personbil och Los. 

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2c. Lokal vägbreddning.
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-22 

Änr BUN 2022/122.616 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 74 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.  

1. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings-och 
serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell- och 
turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023. 

2. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.  
3. Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av 
programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en 
politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och 
strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 1,8 procent inför 2023. 

Storsthlms styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdet kommuner att 
anta prislistan för 2023 i sin helhet med följande förändringar: 

1. Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.  
2. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings-och 

serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell- och 
turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023. 

3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.  
4. Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent 

Den samlade bedömningen gör att Barn-och utbildningsnämnden står bakom Storsthlms 
rekommendationer. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-06-29, Monica Lalander 

Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023. 

Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2023.  

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

 kommunförbundet Stockholms län (Storsthlm),  
Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se. 
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Tjänsteutlåtande 
2022-06-29 

Änr BUN 2022/122.616 
1 av 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2023 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.  

1. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings-och 
serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell- och 
turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023. 

2. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.  
3. Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent 

Sammanfattning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av 
programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en 
politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och 
strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 1,8 procent inför 2023. 

Storsthlms styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdet kommuner att 
anta prislistan för 2023 i sin helhet med följande förändringar: 

1. Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.  
2. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings-och 

serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell- och 
turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023. 

3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.  
4. Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent 

Den samlade bedömningen gör att Barn-och utbildningsnämnden står bakom Storsthlms 
rekommendationer. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 7 mars 2011 ett samverkansavtal om gemensam 
gymnasieregion. Syftet med avtalet är att Vaxholms stads gymnasieelever fritt ska kunna välja 

Utbildningsförvaltningen 
Monica Lalander 
Enhetschef samverkan och stöd 
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Tjänsteutlåtande 
2022-06-29 

Änr BUN 2022/122.616 
2 av 3 

 
 
 

 

gymnasieskola i regionen samt öka likvärdighet och måluppfyllelse.  Nämnden beslutade även att 
tillämpa länsprislistan för program i gymnasieskolan. Denna länsprislista räknas upp varje år. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av 
programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en 
politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och 
strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 1,8 procent inför 2023.  

Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för Barn- och fritidsprogrammet, Vård- 
och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handels- och 
administrationsprogrammet) och Hotell-och turismprogrammet justeras upp med 3 procent i 
förhållande till 2022 års priser.  

Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med ett fast belopp på 1 000 kronor i 
förhållande till programpriserna 2022. Det motsvarar en justering av programpriset på 0,7 procent.  

Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande av de justeringar som görs i 
differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av programpriserna blir således 1,76 procent. 

Uppräkning av programpriser 2023 

Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom 
gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2021 
och 2022 på 2,8 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med 
uppräkningen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse 
beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras 
på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska 
förutsättningar. 

Uppräkning strukturtillägg 2023 

Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2023. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner och 
KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,8 procent. Strukturtillägget följer uppräkningen för 
prislistan och har också räknats upp med 1,8 procent. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslaget påverkar alla ungdomar 16–20 år som ska söka till gymnasiet. Förslagets bedöms vara till 
barnets bästa då samverkansavtalet, som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har 
antagit, ger ungdomarna en ökad möjlighet till programval inom gymnasieskolans utbud. Beslutet 
bedöms vara i enlighet med barnets bästa. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser eller effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Finansiering 
Finansiering bedöms rymma inom ramen för 2023 
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Tjänsteutlåtande 
2022-06-29 

Änr BUN 2022/122.616 
3 av 3 

 
 
 

 

Förslagets konsekvenser 
Storsthlms uppräkning av programpriser med 1,8 procent samt uppräkning av strukturtillägget med 1,8 
procent bedöms rymma inom budgetram 2023 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-06-29, Monica Lalander 

Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023. 

Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2023.  

Kopia på beslutet till: 
Ekonomiavdelningen, Vaxholms stad,  
kommunförbundet Stockholms län (Storsthlm),  
Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se. 
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REKOMMENDATION UT 
2022-06-09 
S/22/0079-5 

   
 
För kännedom 
Nämnder med ansvar för gymnasieskolan                                  
Storsthlms strategiska nätverk Kommunal ekonomi 

Kommunstyrelser i Stockholms län 
samt Håbo kommun, Uppsala län 
 
 

 

  
Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Förslag till uppräkning av programpriser 
och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 
2023 
Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdets 
kommuner följande: 

• Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning 
om 1,8 procent.  

• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- 
och serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) 
och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023.  

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.  
• Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent. 

Sammanfattning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om 
eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd 
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår 
att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med i 
genomsnitt 1,8 procent inför 2023. 

Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för Barn- och 
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och 
serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell- 
och turismprogrammet justeras upp med 3 procent i förhållande till 2022 års priser.  

Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med ett fast belopp på 1 
000 kronor i förhållande till programpriserna 2022. Det motsvarar en justering av 
programpriset på 0,7 procent. 

Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande av de justeringarna 
som görs i differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av programpriserna blir 
således 1,76 procent.  

Uppräkning programpriser 2023 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga 
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd 
kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2021 och 2022 på 2,8 procent. 
Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen 
av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse 
beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen 

STORSTHLM REKOMMENDATION UT
2022-06-09
S/22/0079-5

Kommunstyrelser i Stockholms län
samt Håbo kommun, Uppsala län

För kännedom
Nämnder med ansvar för gymnasieskolan
Storsthlms strategiska nätverk Kommunal ekonomi

Förslag till uppräkning av programpriser
och strukturtillägg inom gymnasieskolan för
2023
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansomrädets
kommuner följande:

• Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning
om 1,8 procent.

• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings-
och serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet)
och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3,o procent 2023.

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 ooo kr 2023.
• Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.

Sammanfattning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalspartema årligen besluta om
eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår
att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med i
genomsnitt 1,8 procent inför 2023.

Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för Barn- och
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och
serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell-
och turismprogrammetjusteras upp med 3 procent i förhållande till 2022 års priser.

Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med ett fast belopp på 1
ooo kronor i förhållande till programpriserna 2022. Det motsvarar en justering av
programpriset pä o,7 procent.

Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande av de justeringarna
som görs i differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av programpriserna blir
säledes 1,76 procent.

Uppräkning programpriser 2023
Samtliga index från SCBsom ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd
kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2021 och 2022 pä 2,8 procent.
Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen
av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse
beslutat att rekommendera samverkansomrädets kommuner att anta föreslagen

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallen 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till 
kommunernas ekonomiska förutsättningar. 

Uppräkning strukturtillägg 2023 
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2022. Här tas hänsyn till index från 
SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,8 procent. 
Strukturtillägget följer uppräkningen för prislistan och har också räknats upp med 1,8 
procent (se bilaga s 4). 

Årlig beslutsprocess 
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen för 
respektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa budgetår. 
För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen innan sommaren 
beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan.  

Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara 
fattade före 15 december 2022. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt sin gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2023 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2022 
med e-post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av  

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Ordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
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STORSTHLM

prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till
kommunernas ekonomiska förutsättningar.

Uppräkning strukturtillägg 2023
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2 0 2 2 . Här tas hänsyn till index från
SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,8 procent.
Strukturtillägget följer uppräkningen för prislistan och har också räknats upp med 1,8
procent (se bilaga s 4).

Årlig beslutsprocess
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen för
respektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa budgetår.
För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen innan sommaren
beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan.

Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara
fattade före 15 december 2 0 2 2 .

Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt sin gällande
delegationsordning.

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.

Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2 0 2 3

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2 0 2 2
med e-post till registrator@storsthlm.se

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av

Med vänlig hälsning

Ordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm
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Samverkansavtalet utgör grunden  
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett samverkansavtal som samtliga kommuner i 
Stockholms län samt Håbo kommun har antagit.  

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och 
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett 
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för 
elevens utbildning.  

Prislistans uppbyggnad  
Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka 
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt 
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i programpengen utan 
faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.  

Årlig uppräkning görs på dessa sju olika kostnadsslag baserat på kostnadsutveckling 
definierad av givna index som hämtas från SCB. Kostnadsökningarna appliceras 
därefter på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är lärarlöner, övriga 
löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Avslutningsvis görs en politisk 
bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska 
prioriteringar.  

Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av 
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse.  

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att 
kostnadsslag har olika andel/vikt inom respektive program. Det innebär att pengen för 
vissa program ökar mer och andra mindre.  

Strukturtillägg infördes VT 2015  
Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov.  

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett 
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor 
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och 
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det 
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Det 
är rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör vidtas.  

För att finansiera införandet av strukturtillägg, motsvarar ca 1,5 procent av den samlade 
kostnaden för programpengen, drogs av programpriserna inför 2015 som sedan 
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns 
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.  

Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 
200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med 

STORSTHLM

Samverkansavtalet utgör grunden
Från och med den 1 januari 2 o 1 5 gäller ett samverkansavtal som samtliga kommuner i
Stockholms län samt Håbo kommun har antagit.

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2 0 1 5 infördes också ett
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för
elevens utbildning.

Prislistans uppbyggnad
Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 1 6 , 53 §), vilka
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i programpengen utan
faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.

Årlig uppräkning görs på dessa sju olika kostnadsslag baserat på kostnadsutveckling
definierad av givna index som hämtas från SCB. Kostnadsökningarna appliceras
därefter på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är lärarlöner, övriga
löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Avslutningsvis görs en politisk
bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska
prioriteringar.

Samverkansomrädets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse.

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att
kostnadsslag har olika andel/vikt inom respektive program. Det innebär att pengen för
vissa program ökar mer och andra mindre.

Strukturtillägg infördes VT 2015
Den 1 juli 2 o 1 4 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov.

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Det
är rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör vidtas.

För att finansiera införandet av strukturtillägg, motsvarar ca 1,5 procent av den samlade
kostnaden för programpengen, drogs av programpriserna inför 2 0 1 5 som sedan
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med är 2 0 1 6 finns
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.

Inför läsäret 2 0 1 5 / 2 0 1 6 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid
2 0 0 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med
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antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm 
hemsida. 

Belopp för strukturtillägget under 2023 
 

Meritvärdesintervall  Belopp kalenderår 2023 (kr)  Belopp per termin 2023 (kr)  
 

0 – saknar meritvärde            7 590                 3 795     

1 – 79         10 715                 5 358     

80 – 119         10 715                 5 358     

120 – 159            9 378                 4 689     

160 – 199            6 028                 3 014     

 
Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg? 
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser 
inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed 
inte heller av strukturtillägg. 

Ersättning till fristående huvudmän 
Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. Programpriser beslutade av 
Skolverket i riksprislistan är inklusive moms. 

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående 
skola 
För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma 
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.  

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex 
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun) 

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) 
och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag 
ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven 
går. 

STORSTHLM

antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm
hemsida.

Belopp för strukturtillägget under 2023

MeritvärdesintervalI Belopp kalenderår 2023 (kr) Belopp per termin 2023 (kr)

o - saknar meritvärde 7590 3 795

1- 79 10 715 5 358

8 0 - 119 10 715 5 358

120 - 159 9378 4 689

1 6 0 - 199 6 028 3 014

Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser
inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed
inte heller av strukturtillägg.

Ersättning till fristående huvudmän
Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. Programpriser beslutade av
Skolverket i riksprislistan är inklusive moms.

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående
skola
För elev folkbokförd inom samverkansomrädet ska ersättning enligt den gemensamma
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex
Tyresö) eller utanför samverkansomrädet (ex Örebro kommun)

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB)
och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag
ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven
går.
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Elev folkbokförd i Storsthlms samverkansområde och går i 
kommunal skola (eller regiondriven skola) utanför 
samverkansområdet  
Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) utanför 
samverkansområdet.  Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som 
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, 
ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.  

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
regiondriven) utanför vårt samverkansområde. Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka 
som går i kommunal skola belägen i Åre kommun. 

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via 
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett 
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen 
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in 
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är 
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.  

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
kommunal skola inom Storsthlms samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) inom 
Storsthlms samverkansområde.  

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden.  

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är 
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid 
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om 
ersättning motsvarande samverkansområdets strukturtillägg skall följa med eleven.  

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.  

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka 
elever som går i skola inom samverkansområdet. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning 
för detta.  

STORSTHLM

Elev folkbokförd i Storsthlms samverkansområde och går i
kommunal skola (eller regiondriven skola) utanför
samverkansområdet
Då alla program erbjuds inom värt samverkansomräde blir eleven normalt
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) utanför
samverkansomrädet. Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre,
ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är
folkbokförda inom samverkansomrädet även om de går i en kommunal skola (eller
regiondriven) utanför värt samverkansomräde. Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka
som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via
UEDBom kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i
kommunal skola inom Storsthlms samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) inom
Storsthlms samverkansomräde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om
ersättning motsvarande samverkansomrädets strukturtillägg skall följa med eleven.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
i UEDBskapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka
elever som går i skola inom samverkansomrädet. Det är upp till respektive kommun att
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning
för detta.
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Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
fristående skola inom Storsthlms samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte, är det riksprislistan.  

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.  

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som 
går i skola inom samverkansområdet. 

Priser beslutade av Skolverket m.fl.  
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. 
Skolindex för 2023 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2022. För 
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. 
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2022 och rikspris 
i slutet av januari 2023. Riksprislistan avser priser inklusive moms. 

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV)  
Ersättningen för IMV utgår från det programpris som finns för det nationella program 
som det programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 §§ för kommunala 
skolor samt 17 kap 35-36 §§ för fristående anordnare).  

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman 
för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet 
som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 200 kronor per elev och ämne 17 kap. 
16 § skollagen.  

Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. 
Prislista för IMV är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de 
nationella program som IMV riktar sig till.  

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda inom Storsthlms 
samverkansområde och som går i skola inom samverkansområdet samt vid fristående 
gymnasieskolor.  

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så 
ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i 
samverkan).  

För elever, folkbokförda inom samverkansområdet, som är andrahandsmottagna i 
kommunal skola utanför Storsthlms samverkansområde ska denna prislista användas 
vid jämförelse med anordnarens pris.  

  

STORSTHLM

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i
fristående skola inom Storsthlms samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det
hemkommunens pris som gäller, om inte, är det riksprislistan.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som
går i skola inom samverkansomrädet.

Priser beslutade av Skolverket m.fl.
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex.
Skolindex för 2 0 2 3 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2 0 2 2 . För
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan.
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2 0 2 2 och rikspris
i slutet av januari 2 0 2 3 . Riksprislistan avser priser inklusive moms.

Prislista för Introduktionsprogram - Programinriktat val (IMV)
Ersättningen för IMV utgår från det programpris som finns för det nationella program
som det programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 2 3 - 2 5 8&för kommunala
skolor samt 17 kap 3 5 - 3 6 SSfr fristäende anordnare).

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman
för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet
som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 2 0 0 kronor per elev och ämne 17 kap.
16 Sskollagen.

Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet.
Prislista för IMV är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de
nationella program som IMV riktar sig till.

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda inom Storsthlms
samverkansomräde och som går i skola inom samverkansomrädet samt vid fristående
gymnasieskolor.

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansomrädet, sä
ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i
samverkan).

För elever, folkbokförda inom samverkansomrädet, som är andrahandsmottagna i
kommunal skola utanför Storsthlms samverkansomräde ska denna prislista användas
vid jämförelse med anordnarens pris.
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet 
Program och inriktning  Pris 2023 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 88 412 
 

Fritid- och hälsa (BFFRI) 88 412 
 

Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA) 88 412 
 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

119 817 
 

Husbyggnad (BAHUS) 119 817 

Mark och anläggning (BAMAR) 119 817 

Måleri (BAMAL) 119 817 

Plåtslageri (BAPLA) 119 817 

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3 – eget pris 224 291 
 

Ekonomiprogrammet (EK) 81 692 
 

Ekonomi (EKEKO) 81 692 

Juridik (EKJUR) 81 692 

El- och energiprogrammet (EE) 114 548 
 

Automation (EEAUT) 114 548 

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 114 548 

Elteknik (EEELT) 114 548 

Energiteknik (EEENE) – eget pris 121 605 
 

Estetiska programmet (ES) 111 377 
 

Bild och formgivning (ESBIL) 111 377 

Dans (ESDAN) 111 377 

Teater (ESTEA) 111 377 

STORSTHLM

Prislista - nationella program inom samverkansområdet
Program och inriktning Pris 2023

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 8 8 4 1 2

Fritid- och hälsa (BFFRI) 88 412

Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA) 88 412

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar 119 817
årskurs 1
Husbyggnad (BAHUS) 119 817

Mark och anläggning (BAMAR) 119 817

Måleri (BAMAL) 119 817

Plåtslageri (BAPLA) 119 817

Anläggningsfordon (BAANL) - åk 2 och 3 - eget pris 224 291

Ekonomiprogrammet (EK) 8 1 6 9 2

Ekonomi (EKEKO) 8 1 6 9 2

Juridik (EKJUR) 8 1 6 9 2

El- och energiprogrammet (EE) 114 548

Automation (EEAUT) 114 548

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 114 548

Elteknik (EEELT) 114 548

Energiteknik (EEENE) - eget pris 121605

Estetiska programmet (ES) 1 1 1 3 7 7

Bild och formgivning (ESBIL) 1 1 1 3 7 7

Dans (ESDAN) 1 1 1 3 7 7

Teater (ESTEA) 1 1 1 3 7 7
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Estetik och media (ESEST) – eget pris 115 825 

Musik (ESMUS) – eget pris 129 529 

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) 92 524 

Inga nationella inriktningar 
 

 

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

138 702 

Karosseri och lackering (FTKAR) 138 702 

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 138 702 

Personbil (FTPER) 138 702 

Transport (FTTRA) –åk 2 och 3 – eget pris 209 231 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 92 524 
 

Administrativ service (HAADM) 92 524 

Handel och service (HAHAN) 92 524 

Hantverksprogrammet (HV) 111 995 
 

Finsnickeri (HVFIN) 111 995 

Florist (HVFLO) 111 995 

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (HVFRS) 111 995 

Textil design (HVTEX) 111 995 

Övriga hantverk (Skolverket har koder) 111 995 

Guldsmed (HVGUL) – erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 92 780 
 

Hotell- och turismprogrammet (HTHUT) 92 780 
 

Humanistiska programmet (HU) 82 010 
 

Kultur (HUKUL) 82 010 
 

STORSTHLM

Estetik och media (ESEST) - eget pris 115 825

Musik (ESMUS) - eget pris 129 529

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) 92 524

Inga nationella inriktningar

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar 138 702
årskurs 1
Karosseri och lackering (FTKAR) 138 702

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 138 702

Personbil (FTPER) 138 702

Transport (FTTRA) -äk 2 och 3 - eget pris 209 231

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 92 524

Administrativ service (HAADM) 92 524

Handel och service (HAHAN) 92 524

Hantverksprogrammet (HV) 111995

Finsnickeri (HVFIN) 111995

Florist (HVFLO) 111995

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (HVFRS) 111995

Textil design (HVTEX) 111995

Övriga hantverk (Skolverket har koder) 111995

Guldsmed (HVGUL) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller
Hotell- och turismprogrammet (HT) 92 780

Hotell- och turismprogrammet (HTHUT) 92 780

Humanistiska programmet (HU) 82 010

Kultur (HUKUL) 82 010
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Språk (HUSPR) 82 010 
 

Industritekniska programmet (IN) 147 858 
 

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 147 858 

Processteknik (INPRO) 147 858 

Produkt och maskinteknik (INPRK) 147 858 

Svetsteknik (INSVE) 147 858 

Naturbruksprogrammet (NB) 172 468 
 

Djurvård (NBDJR) 172 468 
 

Lantbruk (NBLAN) – eget pris 213 869 
 

Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Skogsbruk (NBSKG) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Hästhållning (NBHAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Naturturism (NBNAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

 

Naturvetenskapliga programmet (NA) 90 333 
 

Naturvetenskap (NANAT) 90 333 

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 90 333 

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 132 777 
 

Bageri och konditor (RLBAG) 132 777 

Kök och servering (RLKOK) 132 777 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar 
årskurs 1 

81 513 
 

Beteendevetenskap (SABET) 81 513 

Samhällsvetenskap (SASAM) 81 513 

Medier, info och kommunikation (SAMED) - åk 2 och 3 – eget pris 97 125 
 

STORSTHLM

Språk (HUSPR) 82 010

Industritekniska programmet (IN) 147 858

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 147 858

Processteknik (INPRO) 147 858

Produkt och maskinteknik (INPRK) 147 858

Svetsteknik (INSVE) 147 858

Naturbruksprogrammet (NB) 172 468

Djurvård (NBDJR) 172 468

Lantbruk (NBLAN) - eget pris 213 869

Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller
Skogsbruk (NBSKG) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller
Hästhållning (NBHAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller
Naturturism (NBNAT) - erbjuds inte av kommunal skola inom
samverkansområdet, riksprislistan gäller
Naturvetenskapliga programmet (NA) 90 333

Naturvetenskap (NANAT) 90 333

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 90 333

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 132 777

Bageri och konditor (RLBAG) 132 777

Kök och servering (RLKOK) 132 777

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar 8 1 5 1 3
årskurs 1
Beteendevetenskap (SABET) 8 1 5 1 3

Samhällsvetenskap (SASAM) 8 1 5 1 3

Medier, info och kommunikation (SAMED) - äk 2 och 3- eget pris 97125
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Teknikprogrammet (TE) 94 645 
 

Design och produktutveckling (TEDES) 94 645 

Informations- och medieteknik 94 645 

Produktionsteknik (TEPRO) 94 645 

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 94 645 

Teknikvetenskap (TETEK) 94 645 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 115 958 
 

Fastighet (VFFAS) 115 958 

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) 115 958 

VVS (VFVVS) 115 958 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 92 851 
 

Inga nationella inriktningar  

 

Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper  
Under perioden från och med prislistan 2020 till 2021 fanns ett fastställt pris för elever 
som är antagna till ett nationellt program inom samverkansområdet och har behov av 
att gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk 
verksamhet. Det gemensamma priset är från och med prislistan 2022 borttagen och 
ersätts av enskilda överenskommelser mellan hemkommun och anordnarkommun eller 
med tilläggsbelopp utifrån elevens individuella behov. 
 
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt 
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt 
för elever i klass med hörselanpassning 
Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och elever i klass med 
hörselanpassning.  

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
 

2023 

Rör ett stort antal godkända utbildningar 
 

 

STORSTHLM

Teknikprogrammet (TE) 94645

Design och produktutveckling (TEDES) 94 645

Informations- och medieteknik 94 645

Produktionsteknik (TEPRO) 94 645

Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 94 645

Teknikvetenskap (TETEK) 94 645

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 115 958

Fastighet (VFFAS) 115 958

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) 115 958

VVS (VFVVS) 115 958

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 92 851

Inga nationella inriktningar

Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper
Under perioden från och med prislistan 2 0 2 0 till 2 0 2 1 fanns ett fastställt pris för elever
som är antagna till ett nationellt program inom samverkansomrädet och har behov av
att gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk
verksamhet. Det gemensamma priset är från och med prislistan 2 0 2 2 borttagen och
ersätts av enskilda överenskommelser mellan hemkommun och anordnarkommun eller
med tilläggsbelopp utifrån elevens individuella behov.

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt
för elever i klass med hörselanpassning
Inför 2 0 1 7 ärs prislista beslutades om att införa interkommunal
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och elever i klass med
hörselanpassning.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 2023

Rör ett stort antal godkända utbildningar
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Tilläggsersättning Lagidrott 18 194 

Tilläggsersättning Individuell idrott 21 833 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2023 

Ersättning kr/elev/läsår 9 001 

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med 
hörselanpassning 
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår) 

2023 

Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium 357 391 

Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium 357 014 

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra 
gymnasium 319 134 

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra 
gymnasium 319 134 

Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 319 908 

Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium 375 656 

El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 460 348 

 
 
Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat val  
Ersättningen för IMV ska utgå från de programpris för det nationella program som det 
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor 
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för 
elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMV är av den anledningen exklusive 
avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program som IMV riktar sig till. 

Program Pris 2023 

Barn- och fritidsprogrammet 91 753 

Bygg-och anläggningsprogrammet 123 406 

Ekonomiprogrammet 83 177 

El- och energiprogrammet 117 577 

STORSTHLM

Tilläggsersättning Lagidrott 1 8 1 9 4

Tilläggsersättning Individuell idrott 21833

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2023

Ersättning kr/elev/läsår 9 001

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med 2023
hörselanpassning
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)

Vård- och omsorgsprogrammet - Kungsholmens västra gymnasium 357 391

Naturvetenskapliga programmet - Kungsholmens västra gymnasium 357 014

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende - Kungsholmens västra
gymnasium 319134

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle - Kungsholmens västra
gymnasium 319134

Ekonomiprogrammet - Thorildsplans gymnasium 319 908

Teknikprogrammet - Thorildsplans gymnasium 375 656

El- och energiprogrammet - Thorildsplans gymnasium 460 348

Prislista för Introduktionsprogrammet - Programinriktat val
Ersättningen för IMVska utgå från de programpris för det nationella program som det
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 f ö r kommunala skolor
samt 17 kap 35-36$$ för fristäende anordnare). Däremot utgär inget strukturtillägg för
elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMV är av den anledningen exklusive
avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program som IMV riktar sig till.

Program Pris 2023

Barn- och fritidsprogrammet 91 753

Bygg-och anläggningsprogrammet 123 406

Ekonomiprogrammet 8 3 1 7 7

El- och energiprogrammet 1 1 7 5 7 7
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Estetiska programmet 113 223 

Fordons- och transportprogrammet 142 287 

Försäljnings- och serviceprogrammet 96 188 

Handels- och administrationsprogrogrammet 96 188 

Hantverksprogrammet 115 094 

Hotell- och turistprogrammet 96 188 

Humanistiska programmet 83 177 

Industriprogrammet 150 465 

Naturbruksprogrammet 175 111 

Naturvetenskapliga programmet 91 280 

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 135 668 

Samhällsvetenskapsprogrammet 83 177 

Teknikprogrammet 96 424 

VVS - och fastighetsprogrammet 119 448 

Vård -och omsorgsprogrammet 96 188 

 
 
OBS! Uppdateras under hösten/vintern 2022/23 
Priser 2023 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 
(yrkesdansare).  
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2023 års skolindex. Skolindex för 2023 
är x,xxxx. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2023 års pris (inkl 
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2023. 

Program och inriktning Pris 2023 

Estetiska programmet (ES)  

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS)   

STORSTHLM

Estetiska programmet 113 223

Fordons- och transportprogrammet 142 287

Försäljnings- och serviceprogrammet 96188

Handels- och administrationsprogrogrammet 96188

Hantverksprogrammet 115 094

Hotell- och turistprogrammet 96188

Humanistiska programmet 8 3 1 7 7

Industriprogrammet 150 465

Naturbruksprogrammet 175 111

Naturvetenskapliga programmet 91280

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 135668

Samhällsvetenskapsprogrammet 8 3 1 7 7

Teknikprogrammet 96 424

VVS - och fastighetsprogrammet 119 448

Värd -och omsorgsprogrammet 96188

OBS! Uppdateras under hösten/vintern 2022/23
Priser 2023 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad
(yrkesdansare).
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2 0 2 3 ärs skolindex. Skolindex för 2 0 2 3
är x,xxxx. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2 0 2 3 ärs pris (inkl
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2 0 2 3 .

Program och inriktning
I

Pris 2023

Estetiska programmet (ES)

Botkyrka - Nycirkus (ESCIRVS)
I
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Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S)   

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK1+ÅK2  

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK3  

Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris    

Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)  

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)  

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S)   

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)  

Örjanskolan (ESWALVE)   

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK1  

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK2 och ÅK3  

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK1  

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK2 och ÅK3  

Fordons- och transportprogrammet (FT)  

Sjömansskolan Långholmen (SX)  

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)   

Industritekniska programmet (IN)  

Teknik och servicegymnasiet (INDRI00R)   

Naturbruksprogrammet (NB)  

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)   

Naturvetenskapliga programmet (NA)  

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)  

Örjanskolan i Järna (NAWALVE)  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)  

STORSTHLM

Botkyrka - (ESEST0S/ESBIL0S)

Stockholm - Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK1+ÅK2

Stockholm - Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK3

Stockholm - Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris

Stockholm - S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)

Lilla Akademin - Musikgymnasium (ESMUS0S)

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)

Örjanskolan (ESWALVE)

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK1

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) ÅK2 och ÅK3

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK1

Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S) ÅK2 och ÅK3

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Sjömansskolan Långholmen (SX)

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)

Industritekniska programmet (IN)

Teknik och servicegymnasiet (INDRI00R)

Naturbruksprogrammet (NB)

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)

Naturvetenskapliga programmet (NA)

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)

Örjanskolan i Järna (NAWALVE)

Danderyd - Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)
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Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK3  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1+ ÅK2  

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK3  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK1+ ÅK2  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK3  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ ÅK2  

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK3     

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1+ ÅK2  

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK3  

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)   

Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)  

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (NADESVE)  

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE) ÅK3  

Täby – Åva Gymnasium (NANASVE)   

Lycée Français (Riksprislistan)  

Tyska skolan (Riksprislistan)  

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK3  

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1+ÅK2   

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK3  

Kulturama (NANASVE) ÅK1+ÅK2  

Kulturama (NANASVE) ÅK3  

STORSTHLM

Danderyd - Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) AK1+AK2

Danderyd - Danderyds gymnasium (NABILVEINAMUSVE) AK3

Danderyd - Danderyds gymnasium (NATEAVE) AK1+ AK2

Danderyd - Danderyds gymnasium (NATEAVE) AK3

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) AK1+ AK2

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILV E ) AK3

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) AK1+ AK2

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) AK3

Stockholm - Östra real (NAESEVE) AK1+ AK2

Stockholm - Östra real (NAESEVE) AK3

Stockholm - Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)

Stockholm - Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)

Stockholm - Anna Whitlock gymnasium (NADESVE)

Täby - Ava Gymnasium (NAMUSVE) AK1+AK2

Täby - Ava Gymnasium (NAMUSVE) AK3

Täby - A v a Gymnasium (NANASVE)

Lycee Francais (Riksprislistan)

Tyska skolan (Riksprislistan)

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) AK1+AK2

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) AK3

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) AK1+AK2

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILV E ) AK3

Kulturama (NANASVE) AK1+AK2

Kulturama (NANASVE) AK3
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Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE)   

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK3  

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK1+ÅK2  

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK3  

Teknikprogrammet (TE)  

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)   

Nacka gymnasium (TEINFVE)  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)  

Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan)  

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)   

Stockholm –Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE)  

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (SADESVE)  

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)   

Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)  

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK1+ÅK2  

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK3  

Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE)  

Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE)  

Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)  

Psykologigymnasiet (SABETVE)   

Lycée Français (Riksprislistan)  

Tyska skolan (Riksprislistan)  

Kristofferskolan (SAWALVE)   

STORSTHLM

Huddinge - östra gymnasium (NAMUSVE)

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK1+ÅK2

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK3

Sollentuna - Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK1+ÅK2

Sollentuna - Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK3

Teknikprogrammet (TE)

Huddinge - östra gymnasium (TETEKVE)

Nacka gymnasium (TEINFVE)

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)

Stockholm - Globala gymnasiet (SASAMOS) (Riksprislistan)

Stockholm - Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)

Stockholm -Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE)

Stockholm - Anna Whitlock gymnasium (SADESVE)

Huddinge - östra gymnasium (SAMUSVE)

Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)

Sollentuna - Rudbeck (SABETVE) ÅK1+ÅK2

Sollentuna - Rudbeck (SABETVE) ÅK3

Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE)

Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE)

Botkyrka - Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)

Psykologigymnasiet (SABETVE)

Lycee Francais (Riksprislistan)

Tyska skolan (Riksprislistan)

Kristofferskolan (SAWALVE)

15(16)

300



 
 

 

16(16) 

Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)  

Ekonomiprogrammet (EK)  

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)  

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)   

Flygteknikutbildningen (FX)  

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)  

 

 

STORSTHLM

Viktor Rydberg, Djursholm (SABETOS) (Riksprislistan)

Ekonomiprogrammet (EK)

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEKOVE)

Huddinge - östra gymnasium (EKMUSVE)

Flygteknikutbildningen (FX)

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)
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Protokoll Socialnämnden 
2022-08-23 

Änr SN 2022/35.790 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 65 Rapportering ej verkställda gynnande beslut 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL finns ett(1) icke verkställt beslut inom tre månader. Beslutet avser Särskilt 
boende. Den enskilde har tackat nej till lämnat erbjudande om boende i kommunen. 

Inom lagrummet för LSS finns två (2) icke verkställda beslut inom tre månader. Insatserna avser bifall 9 § 
5 LSS avlösarservice samt bifall 9 § 3 ledsagarservice.  Att insatserna inte är verkställda beror delvis på 
att kandidater tackar nej till uppdraget samt svårigheter att hitta lämpliga kandidater. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande, 2022-08-15 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Kommunstyrelsen 
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Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL finns ett(1) icke verkställt beslut inom tre månader. Beslutet avser Särskilt 
boende. Den enskilde har tackat nej till lämnat erbjudande om boende i kommunen. 

Inom lagrummet för LSS finns två (2) icke verkställda beslut inom tre månader. Insatserna avser bifall 9 § 
5 LSS avlösarservice samt bifall 9 § 3 ledsagarservice.  Att insatserna inte är verkställda beror delvis på 
att kandidater tackar nej till uppdraget samt svårigheter att hitta lämpliga kandidater. 

 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, 2022-08-15 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-08-24 

Änr KS 2022/160.059 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 37 Godkännande upphandlingsdirektiv för finplaneringen för 
Vaxholms kajer 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar 
• Förvaltningen uppdras genomföra redaktionella ändringar i upphandlingsdirektiv för 

finplanering av Vaxholms kajer till kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Upphandlingsdirektiven godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket. Detta upphandlingsdirektiv är ett underlag för 
de ekonomiska ramarna för att upphandla finplaneringen. Genomförande av dessa upphandlingar 
innebär förbättringar ur barnperspektiv och jämställdhet. Upphandlingsunderlagen kommer upp för 
godkännande i det extrainsatta kommunstyrelsemötet den 26 september. 

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

Ordföranden yrkar att planeringsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
redaktionella ändringar i upphandlingsdirektiv för finplanering av Vaxholms kajer till kommunstyrelsens 
behandling av ärendet.   

Ordföranden finner bifall till lagda yrkanden. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-07-15 
Upphandlingsdirektiv för finplanering av Vaxholms kajer 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Anna Rhedin, sbf 

För kännedom: Lars-Inges Littlewood Larsson, sbf   
 Robert Klingvall, sbf 
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Godkännande upphandlingsdirektiv för finplanering Vaxholms kajer 

Förslag till beslut 
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

• Upphandlingsdirektiven godkänns. 

Sammanfattning 
Vaxholms stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket. Detta upphandlingsdirektiv är ett underlag för 
de ekonomiska ramarna för att upphandla finplaneringen. Genomförande av dessa upphandlingar 
innebär förbättringar ur barnperspektiv och jämställdhet. Upphandlingsunderlagen kommer upp för 
godkännande i det extrainsatta kommunstyrelsemötet den 26 september. 

Bakgrund 
Vaxholms stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket som kan finansiera halva byggkostnaden i 
kajprojektet. 

Detta förutsätter bland annat att Vaxholms stad åtagit sig några projekt i motprestation samt att kajerna 
ska upprustas med start senast 2021 och vara klara senast 2026. Vid avvikelse från överenskommelsen 
riskerar hela eller delar av finansieringen att utebli. 

Upphandling av de bärande konstruktionerna i Västerhamnen, Österhamnen och Söderhamnen pågår. 

Ärendebeskrivning 
Detta upphandlingsdirektiv är ett underlag för de ekonomiska ramarna för att upphandla finplaneringen 
för kajområdet. Finplaneringen kan påbörjas löpande allteftersom den bärande konstruktionen blir klar. 
Finplanering för etapp 1 beräknas vara klar under våren 2023. 

Upphandlingsunderlagen för finplaneringen kommer upp för godkännande i det extrainsatta 
kommunstyrelsemötet den 26 september. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
I arbetet med Vaxholms kajer har dialog hållits med flera olika grupper, varav barn är en grupp. En 
förskolegrupp har fått representera barnen i Vaxholm och vissa av barnens förslag, bland annat med 
mer plats för lek, finns med i gällande inriktningsbeslut om gestaltningen som vi projekterar efter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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Jämställdhetsperspektivet 
Vaxholms kajer renoveras med finansiering som avser statliga mål om förbättrad kollektivtrafik. Detta 
innebär att kajerna bidrar till ökad jämställdhet i och med att kollektivtrafikresenärer består av en högre 
andel kvinnor än bilister. 

Måluppfyllelse 
Upphandling av finplanering syftar till att färdigställa gestaltningen enligt kommunfullmäktiges 
beslutade gestaltningsprogram i kombination med de framtagna budgetramarna. 

Finansiering 
Finansiering sker via stadsmiljöavtal med Trafikverket samt enligt beslutad budget. 

Bedömning 
Genomförandet av finplaneringen innebär att kajerna färdigställs till en attraktiv, tillgänglig och säker 
plats välkomnande för både boende, besökare och resenärer. Därmed uppfylls åtagandet i avtalet med 
Trafikverket. För att säkerställa helheten och kvalitén av finplanering är det viktigt att etapp 1-3 är 
handlas upp samtidigt så att arbetet utförs av samma entreprenör. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 
Upphandlingsdirektiv för finplanering av Vaxholms kajer 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Anna Rhedin 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson   
Robert Klingvall 
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Försäljning av tomt Rindö 3:202 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sälja tomten Rindö 3:202 och teknisk chef ges fullmakt att 
teckna avtal.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att bjuda ut tomten Rindö 3:202 till försäljning. Tomten har förmedlats 
via mäklare och en tilltänkt köpare har erbjudit utgångspris.  

Förvaltningen bedömer priset som marknadsmässigt och efterfrågar beslut om försäljning samt fullmakt 
för att teckna avtal.  

Bakgrund 
Tekniska enheten föreslog 2009 att sälja Rindö 3:202 och tekniska utskottet beslutade att lägga ut 
tomten till försäljning.  

2013 tydliggjordes tidigare oklara fastighetsgränser i ett nytt förrättningsbeslut.  

2014 söktes och beviljades förhandsbesked för ett enbostadshus eftersom tomten saknar detaljplan 
Roslagsvatten godkände i samband med detta att fastigheten skulle få anslutas till den kommunala VA-
nätet. Tomten såldes dock inte och 2020 söktes nytt förhandsbesked om lov vilket även detta beviljades, 
se bifogat beslut från SBN, och Roslagsvatten stod fast i sin ursprungliga bedömning.  

Beslutet vann laga kraft i april 2021 och är giltigt i två år.  

Ärendebeskrivning 
Efter en relativt lång process har förvaltningen lagt ut tomten till förmedling via mäklare. Flertalet 
intressenter har besökt både förmedlingsannons via hemnet.se samt på plats på Rindö.  

Förvaltningen har i samråd med mäklare erbjudit tomten till ett utgångspris om 2 695 00 kr. 
Jämförelsepris för råtomt utan el, vatten eller infart på Rindö är svårt att säkerställa men utifrån 
intresset och annonsering bedöms priset vara marknadsmässigt.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Teknisk chef 
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Tomten är 3089 kvm med en smal remsa som omfattas av strandskydd. Den ligger utanför 
detaljplanerat område och är taxerad som en småhusenhet, tomtmark – typkod 210 och har ett 
taxeringsvärde på 1 340 000 kr enligt 2021 års taxering.  

Tomten är till stor del skogbeklädd och behäftad med ledningsrätt, den ligger inte i ett område som 
bedöms som strategiskt viktigt för staden att fortsätta äga.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte påverka barnens bästa på ett negativt sätt.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte påverka jämställdhetsperspektivet på ett negativt sätt. 

Måluppfyllelse 
Föreslaget beslut styr mot att stadens ekonomi är långsiktigt hållbar.  

Finansiering 
Föreslaget beslut kräver ingen finansiering och skulle resultera i en extra ordinär intäkt samt en minskad 
fastighetsskatt om 13 400 kr per år.  

Nedlagda kostnader som finansieras vid försäljning är mäklararvode om 60 000 kr samt förhandsbesked 
om 26 975 kr respektive 10 250 kr.  

Bedömning 
Förvaltningen bedömer avyttringen som rimlig då staden inte har några identifierade behov av en villa 
om 120 kvm i området.   

Handlingar i ärendet 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-08-24 

Beslut från kommunstyrelsens tekniska utskott, Dnr KS 2007/162.253 2009-01-22 

Beslut om positivt förhandsbesked Änr: SBN BYGG 2020.984, 2021-02-17 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom:  
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Utökad budget och uppdrag att avropa renovering av Rådhusets fasad 
och tak 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta  
Framtaget avropsunderlag godkänns och stadsbyggnadsförvaltningen får, utifrån uppdaterad kalkyl, 
utökad budget för avrop av projekt – renovering av Rådhusets fasad och tak. 

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att avropa ramavtalade byggentreprenörer för arbetet. 

Sammanfattning 
Stadens rådhusbyggnad är i behov av yttre underhåll. Stadsbyggnadsförvaltningen har tidigare tagit fram 
bygghandlingar för utförandet och erhållit en offert för arbetet. Utifrån denna offert har en budget 
fastställts om 5 miljoner kronor fördelat på kommunens löpande investeringar om 3 miljoner kronor år 
2022 samt 2 miljoner kronor under år 2023. 

Då tidigare offert togs fram år 2015 har kommunens befintliga ramavtalade byggentreprenörer ombetts 
uppdatera kalkylen för projektet. Delar av rådhusets fasad och fönster har ytterligare försämrats under 
de sju åren som gått fram till idag. Därtill har situationen i omvärlden medfört ett annat kostnadsläge 
varför kostnaderna för projektet ökat. Offererat projekt är tänkt att utföras i två etapper där etapp 1 
innebär att entreprenaden påbörjas under hösten 2022 och sedan slutförs under våren 2023.  

Ny offert för projektet är 6,81 miljoner kronor och bör dessutom räknas upp med ett riskpåslag om 10% 
för eventuella ändringar och tillägg samt alltjämt stigande materialkostnadsökningar.  

Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att lämnad offert är rimlig. Förvaltningens förslag 
är därför att kommunstyrelsen godkänner underlaget och med utökat budgetutrymme om 2,49 miljoner 
kronor uppdrar åt förvaltningen att avropa kommunens ramavtalade byggentreprenörer för 
genomförandet av arbetet.  

Ärendebeskrivning 
Projektet, renovering av rådhusets fasad och tak, startades upp år 2015 och efter att besiktningar skett 
av rådhusbyggnadens skick togs bygghandlingar fram för genomförandet. Därefter har projektet 
prioriterats ned framför andra projekt men har inför i år prioriterats att utföras. Därav har samtliga 
tidigare framtagna bygghandlingar aktualiserats samt så har den tidigare framtagna kalkylen 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Richard Hallman 
Exploateringschef 
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uppdaterats. Ny offert, daterad 2022-08-24, gäller i 30 dagar. Kostnadsökningar från 5 miljoner kronor 
till 6,81 miljoner kronor är rimliga utifrån de senaste sju årens prisökningar samt det rådande 
världsmarknadsläget för byggmaterialkostnader. 

Att nyttja stadens ramavtalade byggentreprenörer till arbete anses vara att föredra då de har gedigen 
kunskap om objektet och visat på en kostnadseffektivitet och yrkesskicklighet i liknande projekt så som 
Hembygdsgårdens restaurering efter attentat.  

Ramavtalade entreprenörer har avtal med staden enligt ABT06 vilket innebär att de ansvarar för 
projektering och utförande. I avtalet ingår även ett samordningsansvar för övriga entreprenörer. De står 
således för att anmäla projektet till Skatteverket och Arbetsmiljöverket, sammanställning av 
arbetsmiljöplan samt ansvar för BAS-P och BAS-U.   

Projektet är tänkt att utföras i två etapper där den ena etappen innehåller byggetablering till 
klocktornet, demontering och inventering av samtliga smidesarbeten samt delar av fönsterarbetena. 
Beräknad byggtid cirka 4 månader. 

Etapp 2 innehåller vidare byggetablering, fasad och fönsterrenovering samt montering av 
smidesarbeten. Beräknad byggtid cirka 5 månader.  

Givet att projektet kan komma igång under september månad år 2022 beräknas renoveringen vara klar 
under maj månad år 2023.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut väntas inte få några specifika konsekvenser för barn. En renovering av rådhuset fasad 
och tak medför ett förbättrat skick av en, ur kulturmiljöhänsyn, betydelsefull byggnad vilket är till gagn 
för såväl barn som äldre.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut väntas inte få några specifika konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Måluppfyllelse 
Att renovera rådhusbyggnaden innebär en kostnad för kommunen men bedöms långsiktigt som en 
värdefull investering för att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Åtgärden innebär ökad kvalitet 
för byggnadens skick och förlängd levnadstid samt medför en förstärkt livsmiljö för närboende och 
besökare. Att renovera rådhuset ligger även i linje med kommunens mål att upprätthålla den offentliga 
miljön tillgänglig, trygg och välskött.  

Finansiering 
I kommunens antagna Mål och budget 2022-2024 ingår en budget om totalt 5 miljoner kronor för 
renovering av rådhuset. Ett utökat budgetutrymme om 2,49 miljoner kronor krävs för åtgärden. 
Uppskattad budget för projektet, utifrån offert lämnad 2022-08-24, inklusive riskpåslag är totalt 7,49 
miljoner kronor. 

Bedömning 
Föreslaget beslut anses kostnadseffektivt och nödvändigt för att säkerställa ett ändamålsenligt underhåll 
av kommunens fastighet.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Utökad budget och uppdrag att avropa renovering av Rådhusets fasad och tak 

Kalkyl, Anbud 0989 Fasad och takrenovering, Wolfbuilder, 2022-08-24 

Statusbesiktning av yttertak, Rådhuset, Roslagens Plåtkonsult AB, 2015-06-23  

Ramhandling, Fasad- och fönsterrenovering, Rådhuset, Breiman Konsulter AB, 2016-01-19 

Kopia på beslutet till: 
 

För åtgärd:  Oscar Blom, Stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Koray Kahruman, Kommunledningskontoret 
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2022-08-24 

Anbud 0989 Fasad och takrenovering 

Wolfbuilder AB har nöjet att lämna budgetpris för renoveringsarbeten gällande fasad och tak. 
Omfattning enligt beskrivning från Roslagens Plåtkonsult AB daterad 2015-06-23 samt Breiman Konsulter 
AB daterad 2016-01-19.  

Tidplan: Möjlig start september 2022 klart maj 2023 

Alla priser exkl moms. 

Budgetpris totalt  6 805405 kr 

Ställningsmontage Z AB Ställning klocktorn (etapp 1) 490600,00 

Ställning runt om (etapp 2) 255900,00 

Förgyllare Nils Löfgren Målning och förgyllning urtavlor 158000,00 

Stockholm plåt och smide Tak och plåtarbeten 1177800,00 

Gullikssons el Demontage och återmontage armaturer 28000,00 

Lybab Målningsarbeten fönster och dörrar 1100000,00 

Puts och tegel Putsarbeten fasad 1815000,00 

Wolfbuilder 
Myndighetsanmälningar, personalliggare, 
arbetsmiljösamordning, BAS-P & U, riskbedömning, 
samordnad AMP, skyddsronder 

57800,00 

Fönstertäckning/erforderligt väderskydd 169640,00 

Fönsterrenovering 627352,00 

Tak 35328,00 

Klocktorn demontering, inventering, montering 83075,00 

Bodetablering 223110,00 

Byggstaket 54000,00 

Avfall fraktioner inkl. tippavgift 42800,00 

Projekteringsledning 452000,00 

Besiktning 35000,00 

Totalt budgetpris 6805405,00 
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F-skatt. Orgnr 556827-5977. Bg 702-5497. 
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Anbudet är giltigt 30 dagar. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
Wolfbuilder AB 
Mobil 070-255 15 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A´-pris-lista Wolfbuilder   

Smyglister invändigt inkl. målningsarbeten   2840,00 

Fönsterbåge understycke   7740,00 

Dörrblad 18450,00 

Spröjs   6700,00 

Karmunderstycke fönster 12800,00 

Snickarglädje anslutning foder   3200,00 

Fönsterlås     275,00 
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Förslag handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till handlingsplan för effektivisering av bygglovs- och 
tillsynsverksamheten antas. 

• Stadsbyggnadsnämnden ska till varje kommunstyrelsemöte återkoppla tills ärendeskulden är 
borta och väntetiderna är inom de lagstadgade 10 veckorna för bygglov.  

• Kommunstyrelsen skickar handlingsplanen för genomförande till Stadsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Utökade kostnader för konsulter och utökat antal handläggare antas i enlighet med förslagen i 
handlingsplanen.  

Sammanfattning 
Kommunens bygglovsverksamhet har under en längre tid haft svårt att hinna med det inkommande 
flödet av lov- och tillsynsärenden. Orsakerna till detta är flera, bland annat: 

• Pandemieffekt med en tydlig ökning av ansökningar de senaste åren 
• Vaxholms stads bygglovsenhet är liten och därmed känslig för vakanser 
• Ökad personalomsättning under de senaste 1 ½ åren 
• Det är utmanande att tillsätta tidsbegränsade tjänster inom detta verksamhetsområde 
• I jämförelse med de flesta andra kommuner har Vaxholm att hantera fler komplexa 

frågeställningar inom lov och tillsyn genom kulturmiljöer och strandskyddsproblematik 
• Vaxholms stad emottar en stor andel ej kompletta ansökningar 

Situationen innebär att väntetiderna på att ärenden ska tilldelas handläggare är långa och att tiderna 
från inkommen ansökan (och anmälan) till beslut är långa, även om handläggningstiderna i sig är i stort 
sett normala.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars-Inge Littlewood Larsson 
Stadsbyggnadschef 
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Genom beslut i kommunstyrelsen den 21 juni 2022 ska stadsbyggnadsförvaltningen ta fram en 
handlingsplan, dvs konkreta åtgärder som ska förbättra situationen angående ärendeläget för bygglov 
och tillsyn samt öka effektiviteten i verksamheten.  

Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen ska undersöka om det är möjligt att upprätta 
samarbete med någon annan kommun för att på det sättet uppnå samma mål.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
De föreslagna åtgärderna i handlingsplanen förväntas tillsammans och successivt skapa en effektivare 
verksamhet med väsentligt kortare väntetider.  

Finansiering 
En stor del av arbetet ska ske inom befintliga ramar.  

För tydligare och snabbare effekt föreslås också åtgärder som kräver politiska beslut om ny 
medelstilldelning som idag ligger utanför verksamhetens ramar. 

De föreslagna åtgärderna beräknas kosta 600 tkr år 2022 och 4700 tkr år 2023. 

Bedömning 
Situationen med långa väntetider för bygglov och tillsyn har successivt tillkommit under en längre tid. 
Avhjälpning av situationen kommer också att ta tid och är också en successiv process. Tempot i frågan 
kan styras av tillgång till eventuella nya resurser. Utvecklingen av inkommande ärenden uppåt eller 
nedåt kommer också ha stor påverkan på hur fort det går att uppnå balans i verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-08-24 
Handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet 
KS beslut i ärendet 21 juni 2022, änr 2022/137 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Stadsbyggnadsnämnden    

 Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf 

För kännedom: bygglov@vaxholm.se 
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..…………………….. 
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§ 116 Stadsbyggnadsnämndens arbete med handlingsplan och arbete 
framåt 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter till samverkan inom bygglov och tillsyn med 

annan kommun. 
2. Förvaltningen återkommer efter sommaren med förslag på handlingsplan. 
3. Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Bygglovsenheten som arbetar på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden har under en längre tid haft svårt 
att hinna med det inkommande flödet av lov- och tillsynsärenden. Orsakerna till detta är flera: 

• Pandemieffekt med en tydlig ökning av ansökningar de senaste åren 
• Vaxholms stads bygglovsenhet är liten och därmed känslig för vakanser 
• Det är utmanande att tillsätta tidsbegränsade tjänster inom detta verksamhetsområde 
• I jämförelse med de flesta andra kommuner har Vaxholm att hantera fler komplexa 

frågeställningar inom lov och tillsyn genom kulturmiljöer och strandskyddsproblematik 
• Vaxholms stad emottar en stor andel ej kompletta ansökningar 

Situationen innebär att lovtiderna är långa och att det därmed sker en reduktion av lovavgifter. Det i sin 
tur påverkar kommunens ekonomi. Arbete med att hitta åtgärder och långsiktiga lösningar har inletts 
under våren 2022. 

Mittstyret har nu initierat ytterligare en dimension i detta arbete med en önskan om att undersöka om 
Vaxholms stad kan ta hjälp i sitt lov- och tillsynsarbete via annan kommun genom att samarbeta och 
utreda möjligheten att bilda gemensam nämnd. Initiala kontakter har tagits med Norrtälje kommun. 

Yrkanden 
Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Karin Urbina Rutström (MP), Peter Lindqvist (-), Annicka 
Hörnsten Blommé (M), Jan Reuterdahl (L), Lars Sjöblom (M) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-06-15 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef 
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Handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet 

Inledning 
Bygglovsenheten som arbetar på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden har under en längre tid haft svårt 
att hinna med det inkommande flödet av lov- och tillsynsärenden. Bygglovsärenden avser bygglovs-, 
anmälans-, förhandsbeskeds- som andra beslutsärenden som inte rör tillsyn. Tillsynsärenden avser 
ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalkens strandskyddsbestämmelser (MB) och därtill 
viss speciallagstiftning om skyltning. Orsakerna till detta är flera, bland annat: 

• Pandemieffekt med en tydlig ökning av ansökningar de senaste åren 
• Vaxholms stads bygglovsenhet är liten och därmed känslig för vakanser 
• Ökad personalomsättning under de senaste 1 ½ åren 
• Det är utmanande att tillsätta tidsbegränsade tjänster inom detta verksamhetsområde 
• I jämförelse med de flesta andra kommuner har Vaxholm att hantera fler komplexa 

frågeställningar inom lov och tillsyn genom kulturmiljöer och strandskyddsproblematik 
• Vaxholms stad emottar en stor andel ej kompletta ansökningar 

Situationen innebär att väntetiderna på att ärenden ska tilldelas handläggare är långa och att tiderna 
från inkommen ansökan (och anmälan) till beslut är långa, även om handläggningstiderna i sig är i stort 
sett normala. Detta resulterar i att det enligt lag sker en reduktion av lovavgifter. Det i sin tur påverkar 
kommunens ekonomi. Arbete med att hitta åtgärder och långsiktiga lösningar har inletts under våren 
2022. 

Genom beslut i kommunstyrelsen den 21 juni 2022 ska stadsbyggnadsförvaltningen ta fram en 
handlingsplan, dvs konkreta åtgärder som ska förbättra situationen angående ärendeläget för bygglov 
och tillsyn samt öka effektiviteten i verksamheten. Denna del, som i detta dokument beskrivs som 
”åtgärder i egen regi” är huvuddelen av handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen ska undersöka om det är möjligt att upprätta 
samarbete med någon annan kommun för att på det sättet uppnå samma mål. Denna del av uppdraget 
beskrivs översiktligt i denna handlingsplan då framdriften är beroende av respons från andra 
kommuner. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Det finns inte en eller två åtgärder som snabbt kommer att förändra situationen oavsett om det är 
utveckling helt i egen regi eller i ett fördjupat samarbete med annan kommun. Ett envist, långsiktigt och 
målmedvetet arbete krävs för att nå ett bättre läge i ärendebalanser. 

Vaxholm är en relativt liten kommun med begränsade resurser allmänt och särskilt när det gäller 
effektiviseringsarbete och verksamhetsutveckling. Närbelägna och större kommuner satsar och har 
satsat på särskilda utvecklingsteam för att under flera år förbättra och effektivisera bygglov och 
tillsynsverksamhet. Den möjligheten finns inte för Vaxholm varför de förändringar som krävs till delar är 
än mer utmanande. 

Ytterligare resurser kommer att krävas för att nå målen. Volymen på resurstilldelning är en politisk fråga 
och avhängig ambitionsnivå och tidsperspektiv. Stora och relativt snabba förändringar kräver mer 
resurser än en mer långsam process. En nyckel för att nå målet om en effektivare verksamhet är att hitta 
sätt att beta av den uppkomna skulden, dvs den stora mängden ej påbörjade ärenden. Med tanke på att 
ärendeskulden idag redan kostar pengar för kommunen genom nedskrivna avgifter så bör det övervägas 
att öka antalet tillsvidareanställda något även om det på några års sikt skulle kunna innebära en 
övertalighet. Erfarenheten har visat att tillfälligt anställda är svåra att hitta inom detta område. Likaså 
bör det övervägas att hyra in konsulter för att på det viset trycka ner ärendeskulden. 

Det är i siktet på framtiden som lösningarna finns. För mycket fokus på det som varit kommer att ta 
energi från det som behöver utvecklas. 

 

Åtgärder i egen regi 
Verksamheten i egen regi är den del där vi i dagsläget har eget mandat och störst möjlighet att förändra. 
Nedanstående tabell redovisar de insatser som just nu är identifierade. Som i all verksamhetsutveckling 
är handlingsplanen inte ett facit hugget i sten utan behöver vara en föränderlig materia i händelse av att 
vissa åtgärder inte leder mot förväntade effekter eller att nya möjliga åtgärder hittas. Tabellen delas in i 
sådant som kan påbörjas inom befintliga resursramar och sådant som kräver resurstillskott. 
Handlingsplanen ska vara faktisk, konkret, och realistisk inte visionär eller ha karaktären av en utopisk 
önskelista.  

Åtgärd Kortsiktig effekt Önskad 
effekt 

Ansvarig för 
åtgärdens 
genomföran
de 

Påbörj
as 

Resurser 

Inom befintliga 
ramar 

     

Genomföra 
avslutande 
arbetet med 
tidigare 
beslutad 
handlingsplan 

Tar tid från 
handläggning. 
Ökad 
delaktighet 
inom gruppen. 

Långsiktigt 
ökad 
effektivitet 
och ökad 
teamkänsla 

Bygglovschef 
i samverkan 
med 
arbetsgrupp
en 

Pågår 
men 
på 
sparlå
ga. 
Kan 

Befintlig 
arbetsgrupp 
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efter 
genomlysning 
(fyra punkter 
återstår) 

ökas 
med 
kort 
varsel. 

Särskilda 
veckomöten 
med fokus bara 
på utveckling, ca 
1 tim/vecka 

Tar tid från 
handläggning. 
Ökad 
delaktighet 
inom gruppen. 

Långsiktigt 
ökad 
effektivitet 

Bygglovschef 01-sep Befintlig 
arbetsgrupp 

Studiebesök hos 
andra 
bygglovsenheter  

Tar tid från 
handläggning. 
Inspiration och 
kunskap till det 
egna 
förändringsarbe
tet 

Inspireras 
och lära av 
andra för 
ökad 
effektivitet 

Bygglovschef 
i samverkan 
med 
arbetsgrupp
en 

Planeri
ng 
redan 
påbörj
ad. 
Septe
mber 

Befintlig 
arbetsgrupp 

Flexibel 
fördelning av 
arbetsuppgifter 
mellan 
handläggare, 
inspektörer och 
koordinatorer 

Mer varierade 
arbetsuppgifter 
inom gruppen. 
Ökat samarbete 
inom gruppen. 
Fortare 
handläggning av 
enkla ärenden. 

Minskad 
ärende-
skuld 

Bygglovschef
, ev utsedd 
arbetsledare 

Redan 
påbörj
ad 

Befintlig 
arbetsgrupp 

Minskat 
uppdrag genom 
att flytta kart- 
och GIS till 
annan enhet 

Mer fokus på 
lov- och 
tillsynsfrågor 

Ökad 
effektivitet 

Stadsbyggna
dschef 

Utfört Stadsbyggnadsför
valtningens stab 

Uppgradering av 
digitalt 
bygglovsarkiv till 
modern 
standard 

Visst extra 
arbete för 
koordinatorer, 
SBF:s stab och 
IT- enheten 

Kort och 
långsiktigt 
ökad 
effektivitet 

Bygglovschef  Redan 
påbörj
ad 

Budgeterade 
medel för ökad 
digitalisering och i 
samverkan med 
SBF:s stab och IT- 
enheten 
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Utveckla e-
tjänst för 
bygglovsarkiv 
inom nytt 
verksamhetssyst
em som 
implementeras 
hösten 2022 

Snabb Inlärning 
av delvis nytt 
arbetssätt. 
Minskat arbete. 

Ökad 
effektivitet 
och 
minskning 
av 
tidsåtgång 
för utl. av 
offentliga 
handlingar 

Bygglovschef Våren 
2023 

Inom nästa års 
budget. Befintlig 
arbetsgrupp 

Uppdatering av 
nämndens 
dokumenthante
ringsplan som 
möjliggör digital 
handläggning 
fullt ut 

Tar tid från 
främst 
koordinatorerna
s arbete. 

Ökad 
digitaliserin
g och 
effektivitet 

Bygglovschef Nove
mber 
2022 

Befintlig 
arbetsgrupp med 
benägen hjälp av 
kansliet 

Fortsatt arbete 
med 
processkartlägg
ning av 
enhetens 
verksamhet 

Tar tid från 
handläggning 

Långsiktigt 
ökad 
effektivitet 

Bygglovschef Löpan
de 
från 
oktob
er 
2022 

Befintlig 
arbetsgrupp 

      

Utom befintliga 
ramar 
 

     

Anställa 1 st 
bygglovshandläg
gare och 1 st 
tillsynshandlägg
are 

Ökad 
arbetsbelastnin
g på chef. 
Ökade 
kostnader. 

Minskning 
av 
ärendeskul
d. Ökade 
intäkter. 

Bygglovschef Efter 
medel
stilldel
ning 

Nya resurser 
krävs. Politiskt 
beslut. 
Kostnad:1800 
tkr/år från år 
2023.  
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Hyra in 
konsulthjälp för 
att beta av 
ärendeskulden 

Ökad 
arbetsbelastnin
g på chef. 
Ökade 
kostnader. 
Minskad 
ärendeskuld. 
Ger visst 
utrymme för 
verksamhetsutv
eckling. 

Minskad 
ärendeskul
d. Ökade 
intäker. 

Bygglovschef Efter 
medel
stilldel
ning 

Nya resurser 
krävs. 
Politiskt beslut. 
Kostnad: 600 tkr 
år 2022, 2700 tkr 
år 2023. 

Obesatt 
administrativ 
tjänst 
omvandlas till 1 
st 
handläggartjäns
t. 

Bättre effekt på 
ärendeskuld än 
att anställa 
administratör 

Minskad 
ärendeskul
d. Ökade 
intäkter. 

Bygglovschef Efter 
medel
stilldel
ning 

Nya resurser 
krävs. Politiskt 
beslut. Kostnad 
200 tkr/år från år 
2023.  

 

Fördjupat samarbete med annan kommun 
Tanken om en verksamhet tillsammans med annan kommun är ett initiativ från mittstyret. I denna 
handlingsplan beskrivs vad som hittills gjorts i frågan och vad den skulle kunna mynna ut i. Det är dock 
inte möjligt att vara konkret med olika åtgärder i detta fall eftersom framdriften i allra högsta grad är 
beroende av intresse och förutsättningar tillsammans med annan kommun.  

Ett fördjupat samarbete skulle kunna röra sig om allt från delning av resurser till att helt lägga ut lov- 
och tillsynsverksamhet på annan kommun inkluderat bildande av gemensam nämnd. Detta är inget som 
kan göras snabbt och det behövs en samsyn mellan ingående kommuner om det ska kunna genomföras. 
I sak vore det inte konstigt och Vaxholm har redan flera likartade sådana samarbeten genom Södra 
roslagens miljö och hälsoskyddskontor (SRMH) inkluderande gemensam nämnd tillsammans med Täby 
kommun och gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Värmdö kommun som också 
inkluderar avtalssamverkan med Nacka kommun. 

Vaxholm som är en relativt liten kommun har därför också en relativt liten verksamhet för bygglov och 
tillsyn. Organisationen är därför produktionskänslig när vakanser uppstår eller snabba ökningar av 
antalet ärenden inträffar, vilket vi sett under pandemiåren. Ett fördjupat samarbete med annan 
kommun kan minska eller helt ta bort dessa känsligheter i verksamheten. En större verksamhet ökar 
också möjligheterna för utveckling, inte minst inom digitalisering och robotisering. 
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Så här långt har kontakter tagits och besök utförts till Norrtälje kommun. Efter inledande kontakt har 
Vaxholms KSO, kommunchef och stadsbyggnadschef besökt Norrtälje där ett möte med motsvarande 
funktioner samt deras bygglovschef deltog. Mötet har resulterat i en del frågor som håller på att 
besvaras varefter ytterligare kontakter ska ske. Det går inte i dagsläget att bedöma om detta leder till ett 
fördjupat samarbete. 

Inledande kontakter har tagits med Österåkers kommun som så här långt vill diskutera frågan vidare. 

Kontakter ska tas med Täby och Vallentuna kommuner men har inte gjorts ännu. 
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§ 47 Översyn av mål- och budgetprocessen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
Punkt 3 i förslag till ny mål- och budgetprocess ändras så att meningen; 
”Dialogmöten ska hållas mellan tjänstepersoner och styret i framtagandet av ärendet.” ändras att lyda; 
”Dialogmöten ska hållas mellan politik och mellan tjänstepersoner och styret i framtagandet av 
ärendet.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Nytt förslag till mål- och budgetprocess antas och börjar gälla från och med 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av nuvarande mål- 
och budgetprocess Änr KS 2021/124.040. Kommunledningskontoret har genomfört översynen och 
återkommer i det här ärendet med ett förslag på reviderad mål- och budgetprocess.  

Befintlig mål- och budgetprocess 

Vaxholms stad har haft befintlig mål- och budgetprocess i drygt 10 år. Processen har ständigt utvecklats 
och förfinats under årens lopp och håller en hög kvalitet.  

Kommunens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de 
aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen och nämnderna 
strategidagar.  

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt 
yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar.  

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

Identifierade förbättringsområden i befintlig mål- och budgetprocess 

Det är framförallt tre större förbättringsområden som har identifierats i dialog med tjänstepersoner och 
politiker i befintlig mål- och budgetprocess.  

- Korta planeringstiden: Enligt kommunallagen ska kommuner besluta om budgeten senast i 
november månad. I Vaxholms stads nuvarande budgetprocess beslutas budgeten i november 
månad. Vid två tillfällen under innevarande mandatperiod har kommunen beslutat om 
budgeten i december månad. Oavsett om budgeten beslutas i november eller december månad 
upplevs planeringstiden för att verkställa innehållet i budgeten som kort. Både besparingar, 
effektiviseringar och satsningar kräver planering och förankring för att få full effekt redan vid 
ingången till det nya budgetåret vilket kommunen saknar idag.  
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- Administrationen:  Processen består av många steg och aktiviteter över hela året. Detta tar 
mycket administrativa resurser i anspråk som istället kan användas till utveckling- och 
förbättringsarbete i verksamheten och ett större fokus på analys. 

- Strategidagarna: Planeringen och genomförandet av strategidagarna tar mycket tid i anspråk 
och deltagandet är relativt lågt. Värdet som skapas står inte i proportion till dem insatta 
resurserna. Strategidagarnas relevans för själva budgetprocessen upplevs också som låg.  

Förslag till en ny mål- och budgetprocess 

Ekonomi- och upphandlingsenheten har under det gångna året medverkat i SKR:s projekt Utvecklad 
budgetprocess. Förslaget till Vaxholms stads nya mål- och budgetprocess utgår till stor del från SKR:s 
bästa praxis för hur en kommunal budgetprocess ska se ut med vissa anpassningar till våra 
förutsättningar i Vaxholm. Det nya förslaget tar även hänsyn till dem identifierade förbättringsområdena 
i den befintliga processen. 

1) Ta fram mål och indikatorer: Politiker från styret och tjänstepersoner tar fram förslag till mål 
och indikatorer för mandatperioden. Underlag till mötet kan vara kommunens vision, styrets 
politiska program och anvisningar för mål och indikatorer. Mindre justeringar av kommunens 
mål och indikatorer kan göras vid behov i samband med Förslagen till nämndernas mål, 
indikatorer och budget i steg 3. 

2) Ta fram planeringsförutsättningar för mål- och budget: I januari skickar ekonomi- och 
upphandlingsenheten ut anvisningar och stödmaterial till förvaltningarna. I 
planeringsförutsättningarna ingår bland annat omvärldsanalyser på verksamhetsnivå och 
övergripande nivå, befolkningsprognoser och ekonomiska beräkningar. Samtliga förvaltningar 
bidrar med att ta fram planeringsförutsättningarna. 

3) Ta fram förslag till nämndens mål, indikatorer och budget: Det som tidigare hette Nämndens 
yttrande kommer att döpas om till Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget. I 
nuvarande budgetprocess utgår Nämndens yttrande från Ramärendet. I den nya processen 
kommer Ramärendet tas bort. Förslagen till nämndernas mål, indikatorer och budget kommer 
istället att utgå ifrån innevarande års budget och nästa års plan samt den omvärldsanalys 
förvaltningen har gjort i planeringsfasen. Dialogmöten ska hållas mellan politik och mellan 
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tjänstepersoner och styret i framtagandet av ärendet. Nämnderna ska fatta beslut om Förslag 
till nämndens mål, indikatorer och budget i aprilsammanträdet.  

4) Ta fram förslag till mål- och budget: Kommunstyrelsen tar del av Förslagen till nämndernas mål, 
indikatorer och budget och tillsammans med annan relevant information och ekonomiska 
beräkningar tas ett slutgiltigt förslag till mål- och budget fram. Förslaget till mål- och budget 
beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott i maj och kommunstyrelsen i juni månad.  

5) Genomföra budgetseminarium: Det politiska styret bjuder in till ett budgetseminarium innan 
arbetsutskottets sammanträde med syftet att öka samsynen kring innehållet i mål- och 
budgetdokumentet.  

6) Fastställa kommunens mål- och budget: På kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad 
fastställs kommunens mål- och budget. I valår beslutas budgeten preliminärt i juni månad för att 
sedan slutgiltigt fastställas av den nytillträdda fullmäktige senast i november månads utgång.  

7) Ta fram detaljbudget: När kommunfullmäktige har beslutat om budgeten kan nämnderna 
planera sin detaljbudget. Nämnderna ska besluta om detaljbudgeten i novembersammanträdet. 
I valår beslutas detaljbudgeten av nämnden i december månad.  

Väsentliga förändringar i punktform 

- Ramärendet tas bort. 
- Ramseminariet tas bort. 
- Nämndens yttrande ändrar namn till Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget.  
- Strategidagarna tas bort från budgetprocessen. Strategidagarna är ett informations- och 

diskussionstillfälle utöver ordinarie politiska sammanträden som styret bjuder in till. Att 
strategidagarna tas bort från budgetprocessen innebär inte att informations- och 
diskussionsmöten i någon form inte kommer att hållas i framtiden. Hur och i vilken form dessa 
politiska möten utöver ordinarie politiska sammanträden kommer att se ut behöver styret och 
tjänstepersonerna diskutera inför ny mandatperiod.  

- Ett större arbete med mål- och indikatorer görs efter val. 
- Budgeten beslutas i juni istället för november månad. När det är valår beslutas budgeten senast 

i november månad.  
 

Implementering 

Implementeringen kommer att ske genom att ekonomi- och upphandlingsenheten uppdaterar mallar 
och instruktioner samt informerar berörda tjänstepersoner och politiker om den reviderade processen.  

Yrkanden 
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Malin Forsbrand (C) yrkar att punkt 3 i förslag till ny mål- och budgetprocess ändras så att meningen  
”Dialogmöten ska hållas mellan tjänstepersoner och styret i framtagandet av ärendet.” ändras att lyda; 
”Dialogmöten ska hållas mellan politik och mellan tjänstepersoner och styret i framtagandet av 
ärendet.” 

Ordföranden finner bifall till lagda yrkanden. 
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Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Översyn av mål- och budgetprocessen, 2022-06-29. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

376



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-06-29 

Änr KS 2021/124.040 
1 av 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Översyn av mål- och budgetprocessen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Nytt förslag till mål- och budgetprocess antas och börjar gälla från och med 2023.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av nuvarande mål- 
och budgetprocess Änr KS 2021/124.040. Kommunledningskontoret har genomfört översynen och 
återkommer i det här ärendet med ett förslag på reviderad mål- och budgetprocess.  

Befintlig mål- och budgetprocess 

Vaxholms stad har haft befintlig mål- och budgetprocess i drygt 10 år. Processen har ständigt utvecklats 
och förfinats under årens lopp och håller en hög kvalitet.  

Kommunens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de 
aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen och nämnderna 
strategidagar.  

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt 
yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar.  

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

Identifierade förbättringsområden i befintlig mål- och budgetprocess 

Det är framförallt tre större förbättringsområden som har identifierats i dialog med tjänstepersoner och 
politiker i befintlig mål- och budgetprocess.  

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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- Korta planeringstiden: Enligt kommunallagen ska kommuner besluta om budgeten senast i 
november månad. I Vaxholms stads nuvarande budgetprocess beslutas budgeten i november 
månad. Vid två tillfällen under innevarande mandatperiod har kommunen beslutat om 
budgeten i december månad. Oavsett om budgeten beslutas i november eller december månad 
upplevs planeringstiden för att verkställa innehållet i budgeten som kort. Både besparingar, 
effektiviseringar och satsningar kräver planering och förankring för att få full effekt redan vid 
ingången till det nya budgetåret vilket kommunen saknar idag.  

- Administrationen:  Processen består av många steg och aktiviteter över hela året. Detta tar 
mycket administrativa resurser i anspråk som istället kan användas till utveckling- och 
förbättringsarbete i verksamheten och ett större fokus på analys. 

- Strategidagarna: Planeringen och genomförandet av strategidagarna tar mycket tid i anspråk 
och deltagandet är relativt lågt. Värdet som skapas står inte i proportion till dem insatta 
resurserna. Strategidagarnas relevans för själva budgetprocessen upplevs också som låg.  

 

Förslag till en ny mål- och budgetprocess 

Ekonomi- och upphandlingsenheten har under det gångna året medverkat i SKR:s projekt Utvecklad 
budgetprocess. Förslaget till Vaxholms stads nya mål- och budgetprocess utgår till stor del från SKR:s 
bästa praxis för hur en kommunal budgetprocess ska se ut med vissa anpassningar till våra 
förutsättningar i Vaxholm. Det nya förslaget tar även hänsyn till dem identifierade förbättringsområdena 
i den befintliga processen. 

1) Ta fram mål och indikatorer: Politiker från styret och tjänstepersoner tar fram förslag till mål 
och indikatorer för mandatperioden. Underlag till mötet kan vara kommunens vision, styrets 
politiska program och anvisningar för mål och indikatorer. Mindre justeringar av kommunens 
mål och indikatorer kan göras vid behov i samband med Förslagen till nämndernas mål, 
indikatorer och budget i steg 3. 

2) Ta fram planeringsförutsättningar för mål- och budget: I januari skickar ekonomi- och 
upphandlingsenheten ut anvisningar och stödmaterial till förvaltningarna. I 
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planeringsförutsättningarna ingår bland annat omvärldsanalyser på verksamhetsnivå och 
övergripande nivå, befolkningsprognoser och ekonomiska beräkningar. Samtliga förvaltningar 
bidrar med att ta fram planeringsförutsättningarna. 

3) Ta fram förslag till nämndens mål, indikatorer och budget: Det som tidigare hette Nämndens 
yttrande kommer att döpas om till Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget. I 
nuvarande budgetprocess utgår Nämndens yttrande från Ramärendet. I den nya processen 
kommer Ramärendet tas bort. Förslagen till nämndernas mål, indikatorer och budget kommer 
istället att utgå ifrån innevarande års budget och nästa års plan samt den omvärldsanalys 
förvaltningen har gjort i planeringsfasen. Dialogmöten ska hållas mellan tjänstepersoner och 
styret i framtagandet av ärendet. Nämnderna ska fatta beslut om Förslag till nämndens mål, 
indikatorer och budget i aprilsammanträdet.  

4) Ta fram förslag till mål- och budget: Kommunstyrelsen tar del av Förslagen till nämndernas mål, 
indikatorer och budget och tillsammans med annan relevant information och ekonomiska 
beräkningar tas ett slutgiltigt förslag till mål- och budget fram. Förslaget till mål- och budget 
beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott i maj och kommunstyrelsen i juni månad.  

5) Genomföra budgetseminarium: Det politiska styret bjuder in till ett budgetseminarium innan 
arbetsutskottets sammanträde med syftet att öka samsynen kring innehållet i mål- och 
budgetdokumentet.  

6) Fastställa kommunens mål- och budget: På kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad 
fastställs kommunens mål- och budget. I valår beslutas budgeten preliminärt i juni månad för att 
sedan slutgiltigt fastställas av den nytillträdda fullmäktige senast i november månads utgång.  

7) Ta fram detaljbudget: När kommunfullmäktige har beslutat om budgeten kan nämnderna 
planera sin detaljbudget. Nämnderna ska besluta om detaljbudgeten i novembersammanträdet. 
I valår beslutas detaljbudgeten av nämnden i december månad.  

Väsentliga förändringar i punktform 

- Ramärendet tas bort. 
- Ramseminariet tas bort. 
- Nämndens yttrande ändrar namn till Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget.  
- Strategidagarna tas bort från budgetprocessen. Strategidagarna är ett informations- och 

diskussionstillfälle utöver ordinarie politiska sammanträden som styret bjuder in till. Att 
strategidagarna tas bort från budgetprocessen innebär inte att informations- och 
diskussionsmöten i någon form inte kommer att hållas i framtiden. Hur och i vilken form dessa 
politiska möten utöver ordinarie politiska sammanträden kommer att se ut behöver styret och 
tjänstepersonerna diskutera inför ny mandatperiod.  

- Ett större arbete med mål- och indikatorer görs efter val. 
- Budgeten beslutas i juni istället för november månad. När det är valår beslutas budgeten senast 

i november månad.  
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Implementering 

Implementeringen kommer att ske genom att ekonomi- och upphandlingsenheten uppdaterar mallar 
och instruktioner samt informerar berörda tjänstepersoner och politiker om den reviderade processen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Översyn av mål- och budgetprocessen, 2022-06-29. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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§ 48 Godkännande av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring 
AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Vaxholms stad godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, 
erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i 
bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en 
aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner 
som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat 
försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under 
Finansinspektionens tillsyn.  
 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att 
kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.  
 
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets 
aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-
Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna 
försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission med tilldelning 
av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns 
fullmäktigeförsamling fattas senast den 31 oktober 2022. 

Effekter av fler delägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB  
Synergieffekterna och fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. 
Genom nyemission och nyteckning av försäkringar tillförs bolaget ytterligare kapital. Det ökade egna 
kapitalet minskar behovet av återförsäkring vilket ger ägarkommunerna lägre försäkringskostnader 
samtidigt som exponeringen för oförutsägbara svängningar i försäkringsmarknaderna minskar. 
Återförsäkringsavtal tecknas för att skydda ägarnas och bolagets kapital och för att göra det möjligt med 
försäkring av katastrofrisker.  
 
Med en ökad kapitalbas förbättras också möjligheterna för bolaget att ge försäkringsskydd för risker 
som är svåra och kostsamma att försäkra på den kommersiella försäkringsmarknaden. 
Kostnadseffektiviteten i samarbetet ökas också genom att försäkringsrörelsens fasta kostnader fördelas 
över ett större försäkringsbestånd. 

Om de fyra aktuella kommunerna ansluter som nya delägare kommer delägarkretsen att, med undantag 
för Stockholms stad utgöras av samtliga kommuner i Stockholms län. 

Process för anslutning och försäkring av nya delägare  
Enligt aktieägaravtalet 3 § (bilaga A) ska tilldelning av aktier i första hand ske genom riktad emission 
med invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare. Priset för en aktie är 100 kr. Kostnader för tillträde 
ska betalas av respektive ny aktieägare.  
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Beslut om ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier ska enligt bolagsordningen 14 § 
(bilaga C) underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Vid enighet hänskjuts 
därefter beslut om emission till bolagsstämman (bilaga F).  
 
När nya delägare tillträtt har dessa möjlighet att teckna försäkringar på gällande villkor och till premier 
beräknade enligt SRF:s modeller. Nyemission påverkar inte nuvarande delägares aktiekapital. Däremot 
kommer respektive kommuns relativa andel av det totala aktiekapitalet att minska. Ingen delägare 
kommer att ha kvalificerat innehav, det vill säga mer än 10 procent av antalet aktier i bolaget. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Godkännande av nya delägare i Stockholmregionens Försäkring AB. 

A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer  
B. Aktieägarförteckning  
C. Bolagsordning  
D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02  
E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB, 
protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07  
F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB  
G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB  
H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG)  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: info@srfab.net 

För kännedom: Koray Kahruman, klk 
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Godkännande av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Vaxholms stad godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, 
erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i 
bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en 
aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner 
som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat 
försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under 
Finansinspektionens tillsyn.  
 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att 
kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.  
 
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets 
aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-
Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna 
försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission med tilldelning 
av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns 
fullmäktigeförsamling fattas senast den 31 oktober 2022. 

Effekter av fler delägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB  
Synergieffekterna och fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. 
Genom nyemission och nyteckning av försäkringar tillförs bolaget ytterligare kapital. Det ökade egna 
kapitalet minskar behovet av återförsäkring vilket ger ägarkommunerna lägre försäkringskostnader 
samtidigt som exponeringen för oförutsägbara svängningar i försäkringsmarknaderna minskar. 
Återförsäkringsavtal tecknas för att skydda ägarnas och bolagets kapital och för att göra det möjligt med 
försäkring av katastrofrisker.  

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-05-19 

Änr KS 2021/229.285 
2 av 2 

 
 
 

 

 
Med en ökad kapitalbas förbättras också möjligheterna för bolaget att ge försäkringsskydd för risker 
som är svåra och kostsamma att försäkra på den kommersiella försäkringsmarknaden. 
Kostnadseffektiviteten i samarbetet ökas också genom att försäkringsrörelsens fasta kostnader fördelas 
över ett större försäkringsbestånd. 

Om de fyra aktuella kommunerna ansluter som nya delägare kommer delägarkretsen att, med undantag 
för Stockholms stad utgöras av samtliga kommuner i Stockholms län. 

Process för anslutning och försäkring av nya delägare  
Enligt aktieägaravtalet 3 § (bilaga A) ska tilldelning av aktier i första hand ske genom riktad emission 
med invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare. Priset för en aktie är 100 kr. Kostnader för tillträde 
ska betalas av respektive ny aktieägare.  
 
Beslut om ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier ska enligt bolagsordningen 14 § 
(bilaga C) underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Vid enighet hänskjuts 
därefter beslut om emission till bolagsstämman (bilaga F).  
 
När nya delägare tillträtt har dessa möjlighet att teckna försäkringar på gällande villkor och till premier 
beräknade enligt SRF:s modeller. Nyemission påverkar inte nuvarande delägares aktiekapital. Däremot 
kommer respektive kommuns relativa andel av det totala aktiekapitalet att minska. Ingen delägare 
kommer att ha kvalificerat innehav, det vill säga mer än 10 procent av antalet aktier i bolaget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Godkännande av nya delägare i Stockholmregionens Försäkring AB. 

A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer  
B. Aktieägarförteckning  
C. Bolagsordning  
D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02  
E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB, 
protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07  
F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB  
G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB  
H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG)  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  info@srfab.net 

För kännedom: Koray Kahruman KLK. 
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Bilaga B 
 

Stockholmsregionens Försäkring AB   
Box 16250  Organisationsnummer: 516406 - 0641 
103 24 Stockholm 
info@srfab.net Sida 1 (1) 
 

 
 
Förteckning över aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB 

Aktieägare Antal 
aktier 

Företrädare/ombud med fullmakt 

Botkyrka kommun 77 553  
Danderyds kommun 30 492  
Ekerö kommun 24 301  
Haninge kommun 72 956  
Huddinge kommun 90 182  
Järfälla kommun 62 342  
Lidingö stad 42 321  
Nacka kommun 82 421  
Norrtälje kommun 54 836  
Nynäshamns kommun 24 992  
Sigtuna kommun 43 218  
Sollentuna kommun 60 528  
Solna stad 61 717  
Södertälje kommun 81 791  
Tyresö kommun 41 476  
Täby kommun 61 006  
Upplands Väsby kommun 38 000  
Vallentuna kommun 27 868  
Vaxholms stad 10 440  
Värmdö kommun 35 803  
Österåkers kommun 37 879   

1 062 122  
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Bolagsordning 

för 

Stockholmsregionens Försäkring AB 
 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Stockholmsregionens Försäkring AB. 
 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
 
§ 3 Mål och verksamhet 
 
Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en 
eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser 
vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som 
ingår som ägare i försäkringsbolaget. Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till 
sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund som endast består av offentliga 
ägare/medlemmar (stat, kommun eller landsting) och där någon av bolagets ägare är 
ägare/medlem, dessa försäkringsåtaganden får endast uppgå till maximalt 10 procent 
av bolagets totala försäkringsåtaganden. 
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och 
vara en resurs inom försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete. 
 
Bolaget har till föremål att med begränsning till delägarnas intresse meddela direkt 
och indirekt försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser. 
 
1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4 
2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4 
3. landfordon (andra än spårfordon) 
6. fartyg 
7. godstransport 
8. brand och naturkrafter 
9. annan sakskada 
10. motorfordonsansvar 
12. fartygsansvar 
13. allmän ansvarighet 
16. annan förmögenhetsskada 
17. rättsskydd 
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Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet 
såvida den ligger inom ramen för ägarkommunernas befogenheter. 
 
 
§ 4 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och 
högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.  
 
§ 5 Akties nominella belopp 
 
Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.  
 
 
§ 6 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Av styrelsens ledamöter 
skall en ledamot utses till ordförande och en ledamot till vice ordförande i styrelsen. 
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman för tiden från 
ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en 
ledamot ska vara försäkringssakkunnig. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till 
minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 
 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden 
ansluter sig till. 
 
 
§ 7 Revisor  
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad 
revisor samt en auktoriserad revisorssuppleant. 
 
Uppdrag som revisor eller revisorssuppleant skall gälla tills vidare. 
 
 
§ 8 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
§ 9 Tid och plats för stämman 
 
Ordinarie stämma skall hållas i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma skall hållas 
årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
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§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas till aktieägarna med brev 
per post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
 
 
§ 11 Ordförande vid stämman 
 
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämman till dess stämmoordförande valts. 
 
 
§ 12 Bolagsstämma 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Val av ordförande för stämman. 
 
2. Val av två protokolljusterare. 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
 
6. Beslut om; 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,  
b. beslut om intern resultatfördelning, 
c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

 
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter. 
 
8. Beslut om antalet styrelseledamöter. 
 
9. Val av övriga ledamöter till styrelsen. 
 
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
 
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 
 
12. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning  
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13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, 
bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

 
 
§ 13 Röstetal 
 
Vid bolagsstämman representerar varje aktie en röst. 
 
§ 14 Underställning 
 
För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas 
av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. 

 Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan 
likvärdig association. 

 Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren. 

 Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

 Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget. 

 Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa. 

 Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning 

 Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för 
aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om 
verksamhetens inriktning och omfattning. 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas 
bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.  
 
 
§ 15 Kommunala principer 
 
Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande 
verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi. 
 
 
§ 16 Firmateckning 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
Verkställande direktören äger rätt att ensam teckna bolagets firma i ärenden som 
avser bolagets löpande förvaltning. 
 
 
§ 17 Vinst 
 
Bolagets årsvinst står om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad 
föreskrift - till bolagsstämmans förfogande.  
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§ 18 Hembud 
 
Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 
där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av 
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande 
till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.  
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 
 
Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 
 
Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev 
bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. 
 
 
§ 19 Aktieägares inspektionsrätt 
 
Respektive aktieägare äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess. 
 
 
§ 20 Ändring av bolagsordningen 
 
Ändring av bolagsordningen kräver godkännande av respektive aktieägande 
kommuns fullmäktige. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 30 (46) 
 
 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2022-02-02 

 

§ 12 Delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB 
Dnr KS 22/0058 

 

Beslut 
Upplands-Bro kommun anmäler sitt intresse om delägarskap i 
Stockholmsregionens Försäkring AB. 

 
Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och 
tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. Kommunledningskontoret har 
under en period fört dialog med Stockholmsregionens Försäkring AB om 
förutsättningarna för delägarskap. Stockholmsregionens Försäkring AB 
bildades år 2008 och ägs av tjugoen kommuner. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Upplands-Bro kommun anmäler sitt intresse om delägarskap i 
Stockholmsregionens Försäkring AB. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

 
• Stockholmsregionens Försäkring AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

1 av 21

Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, Måndagen den 7 mars 2022 kl. 19:00 - 19:33

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Kvist (M)
Björn Odelius (M)
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L), 1:e vice ordförande
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Tommy Eklund (S), ersätter Björn Wivallius (S)
Berit Heidenfors (S)
Mats Nittve (R), ersätter Anders Klerkefors (R)
Conny Wessberg (SD), ersätter Mona-Lisa Larsson (-)

Ersättare: Farzana Khan (M), Stefan Almå  (M), Maria Zitting Nilsson (C), Johanna Liljedahl
(L), Åsa Dahl (L), Gunilla Kallio (S), Kjell Häggkvist (S)

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Elina Peronius, HR-chef
Ulf Haraldsson, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, miljö- och
samhällsbyggnadschef Christina Lood, IT-chef Michael Bornefalk, socialchef Jenny
Thorsell, fritidskonsulent Annika Holmertz, barn- och utbildningschef Katarina
Swedling och planeringsstrateg Alina Ruda t.o.m. § 22

Utses att justera: Arne Närström (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2022-03-10, kl. 15:00

Underskrifter: Sekreterare                        …………………………
Elina Peronius

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (M)

Justerande                         …………………………
Arne Närström (S)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

2 av 21

Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2022-03-07

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-03-10

Överklagande tiden går ut:
2022-03-31
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-04-01

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

3 av 21

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 20 Anmälningsärenden

§ 21 Delegationsbeslut

§ 22 Ansökan om medlemskap i Klimatkommunerna

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

Arvode till röstmottagare vid 2022 års allmänna val

Åtgärder i sjön Flaten

Medel avseende kommunekolog ur KS till förfogande

Köp av K-huset på Rönninge gymnasium för att säkerställa förskolekapaciteten

Svar på motion om riktlinjer för belysning

Uppföljning av internkontroll 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Internkontrollplan 2022 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2021 som ej
verkställts

Utredning gällande Salems kommuns ingång i Stockholmsregionens Försäkring AB
(SRF)

Bonus för corona-insatser

Hävande av huvudavtal mellan SRV Återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels
International AB

Revidering av firmatecknare

Övrigt: Gemensam flaggning av svenska och ukrainska flaggorna

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

4 av 21

Kommunstyrelsen

KS § 20 KS/2022:20

Anmälningsärenden

- Beslut Botkyrka kommun KS 2022-02-07 § 20 Yttrande över uppdrag om översyn av
Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning

- Krisledningsnämndens minnesanteckningar 2021-12-06
- Krisledningsnämndens minnesanteckningar 2021-12-07
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts minnesanteckningar 2022-02-21
- Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-01-31 (sekretess)
- Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-02-17
- Brev till Nytorpsskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 21 KS/2022:141

Delegationsbeslut

- Avtal, uppdrag och ersättning för kommunjägare i Salems kommun, 2021-11-17
- Avtal, uppdrag och ersättning för kommunjägare i Salems kommun, 2022-02-03
- Ordförandebeslut: Intentionsavtal mellan Salems kommun och Vestigahus Tallåsen AB
- Ordförandebeslut: Gemensam flaggning av svenska och ukrainska flaggorna

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

6 av 21

Kommunstyrelsen

KS § 22 KS/2022:104

Ansökan om medlemskap i Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. I Salems
kommuns klimatinitiativ är en av aktiviteterna att undersöka möjligheterna att gå med i
Klimatkommunerna. Förvaltningen har utrett detta och föreslår att kommunen genomför
Klimatkommunernas medlemstest och därefter ansöker om att få vara observatörskommun
under ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20.

Yrkanden
Raili Nilsson (C), Mats Nittve (R), Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S) och Conny Wessberg
(SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen genomför Klimatkommunernas medlemstest och
ansöker om ett års observatörsskap i Klimatkommunerna.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 23 KS/2022:56

Arvode till röstmottagare vid 2022 års allmänna val

Valnämnden har tidigare fastställt arvoden för de allmänna valen ett val i taget. Såldes
beslutade valnämnden senast om arvoden för 2019 års val till Europaparlamentet.

Ersättningen har tidigare val justerats utifrån KPI (Konsumentprisindex). För att kunna
fortsätta att rekrytera kompetenta röstmottagare har arvodesnivåerna setts över och höjts
utifrån bland annat andra kommuners arvoden i regionen och KPI.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån den nya arvodesberäkningen för röstmottagare bevilja
totalt 125 tkr ur KS till förfogande för att täcka den merkostnad som uppstår.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 24 KS/2022:138

Åtgärder i sjön Flaten

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2020-11-18 § 104 att hemställa hos bygg- och

miljönämnden att uppdra åt bygg- och miljöenheten att utreda vilka åtgärder som kan vidtas

gällande sjöväxter för att främja sjön Flatens långsiktiga utveckling. En utredningen är utförd

av AFRY (ÅF - Infrastructure AB). Resultatet framgår i rapport som redovisades i KSAU den 15

november 2021 och beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämndens

beslut 2021-12-07 § 66. Bygg- och miljöenheten framhåller följande prioriteringar bland

åtgärdsförslagen:

1. att under 2022 utföra provfiske, kartlägga vattenväxtutbredning samt analysera

fosforhalter i tillflöden och i sjön efter ett provtagningsschema. Kartläggningen av

vattenväxtutbredningen och analys av fosfor bör fortgå 2023.

2. att MSB får i uppdrag att utreda och förbereda anläggande av dagvattendammar i Flatens

tillflöden för att minska den externa tillförseln av fosfor. Detta bör påbörjas först efter att

fosforhalterna av tillflöden och i sjön är analyserade 2023.

3. att utfiskning av vitfisk ska ske 2023 alternativt 2024 om resultaten av provfisket från 2022

kommer fram till att utfiskning av vitfisk är ett bra alternativ för att minska

näringsproblematiken.

4. att kommunen tar ställning till om den interna belastningen ska åtgärdas i enlighet med

utredningens förslag, vilket kan ske först om den externa belastningen minskas genom

anläggande av dagvattendammar. Dettas skulle kunna påbörjas tidigast 2024.

Några av de åtgärder som beskrivs är mer begränsade i sin omfattning med tillhörande
kostnad och kan därför genomföras i närtid. Andra är mer omfattande och kräver separata
budgetbeslut för finansiering. Kommunstyrelsen föreslås därför att i detta läge besluta om
finansiering om åtgärder i en mer begränsad omfattning.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Björn Kvist (M), Conny Wessberg (SD) och
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av åtgärdsförslagen i sjön Flaten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2022 överföra medel från KS till förfogande, till

bygg- och miljönämnden, med belopp motsvarande 150 tkr. Detta för aktiviteter
såsom provfiske av vitfisk, övervakning av vattenväxtutbredningen samt övervakning
av fosforhalterna i tillflöden och i sjön Flaten.

_____________________

Delges:
Bygg- och miljönämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 25 KS/2022:124

Medel avseende kommunekolog ur KS till förfogande

Bygg- och miljönämnden har gjort en behovsutredning och där framkommer att nämnden
inte har tillräckligt med resurser för att kunna hantera kommande års ärendemängd.
Nämnden har behov av utökade resurser motsvarande en kommunekolog med ansvar för
bland annat vatten- och naturvårdsfrågor. Detta behov har fullmäktige avsatt medel för under
budgetarbetet för år 2022-2024 under KS till förfogande motsvarande 750 tkr. Dessa medel
föreslås nu tillföras bygg- och miljönämnden.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24.

Yrkanden
Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela bygg- och miljönämnden 550 000 kronor ur medel till
förfogande avseende år 2022 och 750 000 kronor för åren 2023 och 2024 för anställning av en
kommunekolog.

_____________________

Delges:
Bygg- och miljönämnden
Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 26 KS/2022:86

Köp av K-huset på Rönninge gymnasium för att säkerställa
förskolekapaciteten

För att kunna genomföra de renoveringsprojekt av förskolor som planeras i fastighetsstrategin
krävs ett tillskott av förskoleplatser i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt undersökt ett antal alternativ och
kommit fram till den gemensamma slutsatsen att ett köp och återställande av paviljongen
K-huset, som idag hyrs till en hög kostnad, är den lämpligaste lösningen. Detta skulle enligt
nuvarande befolkningsprognos säkra förskolekapaciteten fram till år 2029 förutsatt att de
förskolor som planeras uppföras av privata aktörer blir klara enligt tidsplan.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-02-17 § 2 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-02-03.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Björn Odelius (M), Conny Wessberg (SD), Björn Kvist (M), Tommy Eklund
(S), Mats Nittve (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att påbörja förhandlingar med avsikten att köpa paviljongbyggnaden K-huset på
Rönninge gymnasium och återställa denna till förskola.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 16 miljoner kr från
investeringsprojekt Södra Hallsta till ett investeringsprojekt för köp och ombyggnad
av K-huset på Rönninge gymnasium till förskola.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra ytterligare 14 miljoner kr till
ett investeringsprojekt för köp och ombyggnad av K-huset vid Rönninge gymnasium
till förskola.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 27 KS/2021:419

Svar på motion om riktlinjer för belysning

Anders Klerkefors (R) har väckt en motion om riktlinjer för belysning i Salems kommun.
Partiet har tidigare (2017) lämnat in en motion angående detta och fick då svaret om att
riktlinjer höll på att arbetas fram.

Motionären menar att utformningen av vägbelysningen i kommunen ibland kan uppfattas
som spretig och inte helt genomtänkt och att riktlinjer för belysningen känns viktig nu när
kommunen ska bygga mycket.

Motionären yrkar att:

● Riktlinjer för mål avseende öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till
med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten med hjälp av belysning
utformas (VGU kap 14, stycke tre i “förvaltningens kommentar”).

● Riktlinjer för belysningens utformning avseende armatur/ljuskällor, stolpar, stolpars
höjd, estetik, användning av LED, tändningstid och lampavstånd utformas (Teknisk
beskrivning).

● Riktlinjer för underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall och
energimätning utarbetas (Teknisk beskrivning).

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-02-17 § 13 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-02-08.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen gällande riktlinjer för
belysning i Salems kommun besvarad baserat på tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 28 KS/2022:122

Uppföljning av internkontroll 2021 för MSB

Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021. Vid uppföljningen framkommer att de flesta
kontrollområden har varit utan anmärkningar. Ett fåtal brister har upptäckts där förvaltningen
arbetar med åtgärder.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-03-07 § 15 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-01-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen över genomförd internkontroll år 2021 för miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen.

_____________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 29 KS/2022:91

Internkontrollplan 2022 för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om
internkontrollplan för år 2022. Kontrollmomenten är samma som den kommungemensamma
internkontrollplanen för år 2022, men innehåller även en punkt om projekthantering, en
punkt om kundfakturering, samt en punkt om registerförteckning av personuppgifter.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 2022-02-17 § 16
och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-01-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat
2022-01-25 med dnr 2022:91.

_____________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 30 KS/2022:136

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e
kvartalet 2021 som ej verkställts

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträdet 2022-02-07 § 11 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2021 som ej verkställts.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 31 KS/2022:113

Utredning gällande Salems kommuns inträde i
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Kommunens säkerhetssamordnare tillika försäkringsansvarig har fått i uppdrag att utreda
möjligheten för kommunen att gå med i Stockholmsregionens gemensamma
försäkringscaptive, Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). Utredningen syftar till att ge en
rekommendation om det är lönsamt för kommunen att gå med i SRF eller om kommunen ska
fortsätta att upphandla försäkringsskyddet likt tidigare.

Säkerhetssamordnaren rekommenderar att kommunen går med i SRF under andra kvartalet
2022 och sedan successivt tecknar försäkringarna i SRF allt eftersom avtalsperioderna på
kommunens nuvarande försäkringar löper ut.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Salems kommun går med som
delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

2. Kommunstyrelsen beslutar att betala 1 700 tkr (100 kr/inv) till den insats kommunen
behöver erlägga för att bli delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 32 KS/2022:150

Bonus för corona-insatser

Alliansen i Salems kommun vill visa sin uppskattning för medarbetarna och tacka dem för en
gedigen arbetsinsats under det gångna året. Bonusen består av en utbetalning på 3000 kr per
anställd samt en extra ledig dag som ska tas ut under detta år. Detta möjliggörs genom ökade
skatteintäkter vilket skapat ett mycket gott resultat för 2021.

Bonusen gäller alla månadsanställda och timanställda som arbetat mer än 90 dagar i

kommunen under 2021 och som fortfarande är anställda. Kostnaden för bonusen uppskattas

till ca 4,5 miljoner kronor. Bonusen betalas ut med marslönen.

Yrkanden
Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Conny Wessberg (SD) yrkar bifall till
ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens alla månadsanställda och timanställda som
arbetat mer än 90 dagar i kommunen under 2021 och som fortfarande är anställda ska
tilldelas en bonus på 3000 kr per anställd samt en extra ledig dag som ska tas ut under detta
år.

_____________________

Delges:
HR-enheten (lön)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 33 KS/2022:137

Hävande av huvudavtal mellan SRV Återvinning AB och
Scandinavian Biogas Fuels International AB

Kommunfullmäktige i Salems kommun beslöt 2013-12-19 § 55, liksom de andra

ägarkommunerna Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka, att godkänna att SRV

Återvinning AB (SRV) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (SB) bildade ett

gemensamt bolag, Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR), som hyr och driver SRV:s

förbehandlingsanläggning i Sofielund. Från den 1 maj 2014 blev SRV ägare till 40 procent av

aktierna i SBR.

SBR:s anläggning har nu varit i bruk under sju år och verksamheten har enligt SRV inte gett

det resultat som förväntats. Efter en utvärdering föreslås en förändring av nuvarande

avtalsstruktur så att ägandet av SBR, samt det operativa samarbetet mellan parterna,

renodlas, vilket då kan möjliggöra SB-koncernens utökning av verksamheten för hantering av

biogas.

SRV Återvinning AB har i en skrivelse den 22 december 2021 hemställt till

kommunfullmäktige i Huddinge kommun att de godkänner att avtalet hävs, att samtliga aktier

överlåts, samt att kommunfullmäktige medger att kravet i § 12 i SBR:s bolagsordning om att

bolagsordningen inte får ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i SRV:s

ägarkommuner ska utgå ur bolagsordningen. SRV har sedan i ett e-postmeddelande den 1

februari 2022 skickat hemställan till kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.

Bakgrunden till hemställan är enligt SRV att det ekonomiska utfallet av avtalspaketet inte

blivit vad SRV förväntat sig. Av denna anledning önskar bolaget att avtalet ska hävas och att

samtliga aktier i SBR överlåts till SBF. SRV och SB är numera överens om att huvudavtalet ska

hävas och att SBF ska förvärva SRV:s aktier i SBR. Syftet med försäljningen är att befria

kommunerna från framtida åtaganden beträffande omfattande investeringar.

Salems kommun har två förtroendevalda i SRV:s styrelse varav en ledamot som kan rösta vid

SRV:s bolagsstämma.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-02-24, reviderat 2022-03-07.

Yrkanden
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige godkänna att SRV Återvinning AB
häver träffat huvudavtal med Scandinavian Biogas Fuels AB rörande ett gemensamt
bolag som ska hyra och driva SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds
återvinningsanläggning m.m.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att SRV Återvinning Ab
överlåter samtliga aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Biogas Stockholm
Finans AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella värde.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kravet i § 12 i Scandinavian
Biogas Recycling AB:s bolagsordning om att bolagsordningen inte får ändras utan
medgivande av kommunfullmäktige i SRV återvinning AB:s ägarkommuner medges
utgå ur bolagsordningen.

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud att vid SRV Återvinning AB:s
bolagsstämma år 2022 rösta för att huvudavtalet mellan SRV Återvinning och
Scandinavian Biogas Fuels International AB hävs samt att SRV Återvinning AB får
överlåta samtliga sin aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Scandinavian Biogas
Sweden AB. Uppdraget är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med beslutsförslag 1 och 2.

_____________________

Delges:
SRV Återvinning AB

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

436



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

20 av 21

Kommunstyrelsen

§ 34 KS/2022:31

Revidering av firmatecknare

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Anna Liljegren,
ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson att
två i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Ida Duveskog och Sara Netzell att
med elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer
M 9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Daniel Thor, verksamhetschef Carina
Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Coumba Sobel-Fall, administratör Marina Furukvist, administratör
Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin
eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Åse Finnman och Charlotta
Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil
för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och
Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på
individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB: 

Beslut om nyemission av aktier 

Bakgrund 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har anmält intresse att tillträda som 
aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolagets nuvarande 21 aktieägande kommuner har 
enigt beslutat att erbjuda dessa fyra kommuner möjlighet att tillträda som aktieägare enligt de 
principer som följer av aktieägaravtalet (Bilaga A). 

Förslag till emissionsbeslut 
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår bolagsstämman fatta beslut om nyemission 
av aktier enligt följande: 

• Ökning av bolagets aktiekapital med xx xxx xxx kronor till xxx xxx xxx kronor genom 
nyemission av xxx xxx antal aktier. (Antalet, och därmed beloppen, fastställs enligt antalet 
invånare) 

• Teckningskursen ska utgöras av aktiernas nominella belopp 100 (etthundra) kronor per aktie 
• Emissionen gäller med ensamrätt för kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 

Upplands-Bro och tecknas utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare 
• Tilldelning av aktier sker enligt invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare enligt SCB 

med 2022-09-30 som referensdatum 
• Teckningsperioden gäller från och med 2022-12-01 till och med 2023-12-31 
• Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning i svenska kronor genom insättning på ett 

särskilt bankkonto som bolaget öppnat för ändamålet 
• Rätt till utdelning på nya aktier inträder närmast efterföljande räkenskapsår 
• Hembudsförbehåll enligt § 18 i bolagsordningen gäller för de nya aktierna 
• Rätten att teckna nya aktier förutsätter att tillträdande aktieägare ansluter sig som part till 

nuvarande aktieägaravtal 
• Eventuella kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare 

Anledningen till nyemissionen endast riktar sig till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro är att nuvarande aktieägare är överens om att utöka ägarkretsen i bolaget med dessa 
kommuner. 

 

Stockholmsregionens Försäkring AB, 2022-MM-DD 

 

Adam Reuterskiöld, ordförande  Jerri Bergström, vice ordförande 

 

Bilagor 
A. Aktieägaravtal med tillägg 
B. Aktiebok 
C. Bolagsordning 
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D. Sammanställning av beslut i fullmäktigeförsamlingarna i aktieägande kommuner avseende 
utökning av ägarkretsen 

E. Teckningslista baserad på invånarantal 2022-09-30 
F. Emissionsprospekt till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 
G. Årsredovisning 2021 med anteckning om av bolagsstämman senast fastställda balans- och 

resultaträkningar och beslut om bolagets vinstdisposition 
H. Revisionsberättelse avseende årsredovisningen för 2021 
I. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-01 till 2022-10-31 
J. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-

01 till 2022-10-31 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 

 

Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 

 

Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen. 

 
Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 

 

Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 

Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 

För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 

Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 

Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 

 

Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 

I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 

 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 

Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 

 
Hållbarhetsupplysning 
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 

Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 

Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 

SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 

SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 

Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats. 

Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 

 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 

En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 

Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 

 
 

Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 

 
 

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 
 

Balanserad förlust -888 151 

Årets resultat 888 151 
 0 

 
 
 

Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 

I ny räkning överförs 0 kr. 
 
 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt  

 
Resultat 

2021 2020 2019 2018 2017 

Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819 
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484 
Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932 
Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366 
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037 
Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889 

Ekonomisk ställning 
Placeringstillgångar 

 

201 860 

 

177 847 

 

169 122 

 

174 196 

 

198 793 
Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796 
Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972 
Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539 

varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539 
varav tilläggskapital - - - - - 

Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044 
Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025 

Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306% 

Nyckeltal 
Skadeförsäkringsrörelse 

Skadeprocent, f.e.r 

 
 
 

59,9% 

 
 
 

56,2% 

 
 
 

78,6% 

 
 
 

56,0% 

 
 
 

54,8% 
Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2% 
Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0% 

 
Kapitalförvaltning 

Direktavkastning 

 
 

-1,1% 

 
 

-1,1% 

 
 

0,1% 

 
 

0,7% 

 
 

0,7% 
Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 

Ekonomisk ställning 
Konsolideringsgrad 

 

139,9% 

 

146,9% 

 

183,6% 

 

230,5% 

 

268,8% 
 

Definitioner 
Konsolideringskapital beräknas som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver. 

 
Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna. 

Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna. 

Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten. 

Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna 
Placeringstillgångar samt Kassa och bank. 

 
Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 
i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank. 

 
Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning. 

 
Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv. 

 
För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring. 
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Resultatanalys 
 

Not Direkt försäkring 
 Svenska risker  

 
Total 

Företag o 
fastighet 

Sjuk- och 
Olycksfall 

 
Motorfordon 

 
Trafik 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
    

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423 
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1 
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450 
Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter     

avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542 
Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693 
Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72 
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335 

 
Avvecklingsresultat 2 782 

 
1 936 

 
-1 576 

 
2 020 

 
402 

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 
    

Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501 
Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501 

 
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 
Oreglerade skador 2 861 

 
 

2 861 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861 - 0 0 

 
 

Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse 
(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 

 
 

135 792 

 
 

89 843 

 
 

22 325 

 
 

19 547 

 
 

4 077 
Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654 

(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 
Utbetalda försäkringsersättningar 
Före avgiven återförsäkring 

 
 
 

-106 948 

 
 
 

-83 307 

 
 
 

-13 513 

 
 
 

-7 678 

 
 
 

-2 450 
Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0 
Förändring i oreglerade skador 
Före avgiven återförsäkring 

 
52 237 

 
50 969 

 
2 119 

 
-308 

 
-542 

Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0 
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Resultaträkning  

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020 

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 
   

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672 
Premier för avgiven återförsäkring 
Förändring i avsättning för ej intjänade premier 

 -33 061 
- 

-28 088 
- 

Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)  102 730 90 584 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 
   

Utbetalda försäkringsersättningar    

Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755 
Återförsäkrares andel 5 41 991 -145 
Förändring i Avsättning för oreglerade skador    

(efter avgiven återföräkring)    

Före avgiven återförsäkring  52 237 -51 944 
Återförsäkrares andel  -48 858 46 914 
Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)  -61 579 -50 930 

Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753 
Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
 

11 660 6 723 

ICKE-TEKNISK REDOVISNING 
   

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 660 6 723 
Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951 
Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361 
Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376 
Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45 
Övriga intäkter  2 6 
Övriga kostnader  0 -430 

 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

  
11 372 

 
6 220 

Förändring av säkerhetsreserv 
 

-9 758 -6 389 

Resultat före skatt 
 

1 614 -169 

Skatt på årets resultat 13 -726 0 

ÅRETS RESULTAT  888 -169 
    

Rapport över totalresultat Not 2021 2020 

Årets resultat 
 

888 -169 
Övrigt totalresultat  - - 
ÅRETS TOTALRESULTAT  888 -169 
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Balansräkning    

 

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31 

Immateriella tillgångar 
Andra immateriella tillgångar 

 

16 

 

5 610 

 

5 647 

Placeringstillgångar 
   

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847 

Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar 
   

Oreglerade skador  2 861 51 714 

Fordringar 
   

Fordringar avseende återförsäkring  286 402 
Övriga fordringar  941 796 

 

 
Andra tillgångar 

 1 227 1 198 

Materiella tillgångar 17 104 157 
Kassa och bank  7 099 23 799 

 

 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 7 203 23 956 

Upplupna ränteintäkter  382 426 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437 

 

 
 

 6 395 6 863 
SUMMA TILLGÅNGAR  225 157 267 225 

 

 
 

 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital (1 062 122 st)  106 212 106 212 
Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  -888 -718 
Årets resultat  888 -169 
 
Obeskattade reserver 

 106 212 105 325 

Säkerhetsreserv  37 507 27 749 

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 
   

Oreglerade skador 19 71 571 123 808 
  71 571 123 808 
Andra avsättningar    

Övriga avsättningar 20 0 401 

Skulder 
   

Skulder avseende återförsäkring  0 598 
Övriga skulder 21 8 229 7 135 
 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 8 229 7 732 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  225 157 267 225 
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Förändringar i eget kapital  
 

Bundet eget kapital 

 
 
 

Fritt eget kapital 
  

Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494 
Vinstdisposition  -296 296 0 
Årets resultat/totalresultat   -169 -169 
Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325 
 
Ingående balans 2021 

 
106 212 

 
-718 

 
-169 

 
105 325 

Vinstdisposition  -169 169 0 
Årets resultat/totalresultat   888 888 
Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213 
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Redovisningsprinciper och risker 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 

Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 

 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 

 
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. 

De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 

Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 

Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 

 
Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 
redovisningsregler 

 
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 

Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas. 
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 

 
IFRS 17 Försäkringsavtal 

IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits. 

 
Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 

 
Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 

A Nyckelpersoner i ledande ställning 

B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 

C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 

Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året. 

 

Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 

 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 

 

Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 

 

Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 

 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 

 
Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 

 
Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 

 

Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 

 

Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets 
utgång. 

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för 
eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. 
Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. 

Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 

 

Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 

Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 

I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 

Oreglerade skador 

Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 

Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 

Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 

 

Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 

 
Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 

De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 

 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90- 
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 

Kapitalavkastning, intäkter 

Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 

Kapitalavkastning, kostnader 

Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 

Realiserade och orealiserade värdeförändringar 

För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 

 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 

Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 

 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

 

Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 

 

Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen. 

 

Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 
Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 

Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 

I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 

I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II- 
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 

Kapitalsituation enligt Solvens II 
 

 2021 2020 
Kapitalbas 131 529 120 108 
Kapitalkrav 50 928 52 067 
Kapitalkvot 258 231 

 

Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 

För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 

 

Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 
Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 
Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 

 
Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 

 
Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 

 
2021 
Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna. 

 

Skadeår 
Ksek 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
Totalt 

 
Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto) 

              

Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006 
Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103  617 167 
Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727   479 239 
Fyra år senare 4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604    429 615 
Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124     391 870 
Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520      330 880 
Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534       297 776 
Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748        239 167 
Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304         203 079 
Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092          94 319 

Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739 
Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168 
Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571 
Ackumulerat över/underskott (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267 
D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%   

 
2021 
Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna. 

 
Skadeår 
Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt 

 
 
 

Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 

Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 

Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)

Ett år senare 
Två år senare 
Tre år senare 
Fyra år senare 
Fem år senare 
Sex år senare 
Sju år senare 
Åtta år senare 
Nio år senare 
Tio år senare

275 1 600 9 080
0 2 085 2 165

664 938 1 110
0 0 636
0 0 1 612
0 0 87
0 14 87

468 0 -1 836
595 31 -1 838
82 15 -1 811

7 220
18 984
19 048
16 392
18 654
18 407
20 020
19 285
19 214
19 236

79 576
54 236
55 236
54 922
51 986
52 501
52 449
52 460
52 506

19 243
9 368
1 456

-1 569
-2 119
-2 273
-2 396
-2 379

20 277
24 324
16 829
23 344
23 516
23 605
24 171

28 699
33 141
15 060
14 587
15 279
15 558

39 242
36 612
32 714
33 643
33 633

48 169
36 311
33 677
34 604

50 269
44 073
46 727

58 036
58 539

56 756 418 441
319 839
223 459
176 559
142 560
107 884
94 345
67 999
70 507
17 522

Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021
Ack. Utbetalda skadeersättningar 
Avsättning oreglerade skador
Ackumulerat över/underskott (avvecklingsresultat) 
D:o i % av initial skadekostnad

82 15 -1 811  19 236  52 506 -2 379  24 171  15 558  33 633  34 604  46 727
82 15 -1 811  17 040  52 519 -2 467  23 889  15 288  33 099  31 754  36 062
0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850  10 664

193 1 585  10 891  -12 015  27 070  21 622 -3 894  13 141 5 609  13 565 3 542
70,2% 99,0% 34,0%  112,4%  -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0%

58 539
42 903
15 637

-503
-0,9%

56 756 337 636
20 552 268 926
36 204 68 710

0 80 805
0,0%119,9% -166,4%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 

 
Känslighetsanalystabell på placeringar  

2021 2020 
  

ökade 
marknads- 

räntor 

allmän 
kreditrisk 

(förändring i 
spread) 

 
ökade 

marknads- 
räntor 

allmän 
kreditrisk 

(förändring i 
spread) 

Förändring 1% 0,5% 1% 0,5% 
Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891 
Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891 

 
 

Löptidsanalystabell 
 

Tillgångar 

 
 

2021 2020 
<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714 

Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437 

Skulder 

Försäkringstekniska avsättningar 9 304 
 

27 913 
 

34 354 
 

0 
 

71 571 
 

16 095 
 

48 285 
 

59 428 
 

0 
 

123 808 

Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395 
Summa finansiella tillgångar och skulder 
samt försäkringstekniska åtaganden 25 317  

159 986 
 

106 402 
 

- 
 

291 705 
 

39 325 
 

135 515 
 

194 519 
 

- 
 

369 359 

 
 

Motpartsrisk i återförsäkring 

Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 

Likviditetsrisker 

Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 

 

Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 
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Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 

 

Noter till finansiella poster 

Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 

 

 2021 2020 

Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672 
Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672 

 
 

Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 
 

 

Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar 
värdet på 90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet 
av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag. 

 
 2021 2020 
Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022 
Ingående premiereserv - - 

 123 808 123 808 
 
Utgående avsättning för oreglerade skador 

 
71 571 

 
123 808 

Utgående premiereserv - - 
 71 571 123 808 
 
Genomsnittlig avsättning 

 
97 690 

 
97 915 

Kalkylränta -0,050% 0,046% 

 
Avkastning 

 
-49 

 
45 

 
 
 
 

Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning  

 2021 2020 

 
Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring 

 
-104 068 

 
-42 127 

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190 
Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628 
Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45 
Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900 
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Not 6 Driftskostnader  

 
Administration 

2021 2020 

Administrationskostnader -29 371 -32 753 
Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753 

 
Övriga driftskostnader 

  

Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583 
Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583 
 
Totala driftskostnader, per kostnadsslag 

  

Personalkostnader -17 314 -16 501 
Lokalkostnader -951 -2 076 
Avskrivningar -1 653 -1 214 
Övriga driftskostnader -12 153 -16 545 
Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336 

 
 
 

Not 7 Övriga tekniska kostnader  

 2021 2020 
Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226 
Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113 
Skadekostnader TFF -284 -347 
Driftskostnader TFF -99 -215 
Summa övriga tekniska kostnader -72 -223 

 

Övriga tekniska kostnader 
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige. 

Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och 

trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavg 

av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 

också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF 

svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter. 

Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av 

regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 

medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet 

redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation. 
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar  

 2021 2020 
Medelantalet anställda, Sverige   

Män 6 6 
Kvinnor 9 8 

 15 14 
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare   

Löner och andra ersättningar 7 223 7 362 
Sociala kostnader*) 2 283 2 109 

 9 506 9 471 
*) -varav pensionskostnader 2 266 2 187 

Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare. 
 
 

Antal kvinnor bland ledande befattningshavare  

Styrelse 2 3  

VD 0 0  
Vice VD 1 1  

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st) 
   

Styrelse*) 
 

2021 
 

2020 
 

Löner och andra ersättningar 362 352  
Sociala avgifter 99 97  

Övriga pensionskostnader - -  

 
VD 

   

Löner och andra ersättningar 1 457 1 409  

Sociala avgifter 458 427  

Övriga pensionskostnader 457 431  

 
Vice VD 

   

Löner och andra ersättningar 1 036 992  
Sociala avgifter 327 296  
Övriga pensionskostnader 463 405  

 4 659 4 408  

*) Styrelseledamöter under 2021 
   

   Övriga  
 Löner och andra  pensions-  
 ersättningar Sociala avgifter kostnader Summa 

Bergström, Jerri 24 7 - 31 
Broman, Daniel 20 6 - 27 
Broo, Camilla 20 6 - 27 
Dronjak, Daniel 20 6 - 27 
Drummond, Bino 20 6 - 27 
Fischer, Erik 68 21 - 89 
Kämpe, Katarina 20 6 - 27 
Larsson, Per 68 7 - 75 
Reuterskiold, Adam 85 27 - 111 
Öberg, Arne 17 5 - 22 

Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461 

*) Styrelseledamöter under 2020 
   

 
Övriga 

 

 Löner och andra  pensions-  
 ersättningar Sociala avgifter kostnader Summa 

Broman, Daniel 13 4  17 
Broo, Camilla 20 6 - 26 
Dronjak, Daniel 20 6 - 26 
Drummond, Bino 20 6 - 26 
Fischer, Erik 66 21 - 86 
Heribertson, Åsa 7 2 - 9 
Kämpe, Katarina 20 6 - 26 
Larsson, Per 66 7 - 73 
Reuterskiold, Adam 82 26 - 108 
Öberg, Arne 39 12 - 52 

Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449 
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Not 9 Revisionsuppdrag  

 
Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag 

2021 2020 

Ersättning till KPMG AB -500 -500 

Summa ersättning till revisorer -500 -500 
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

 
 
 

Not 10 Kapitalavkastning, intäkter  

 2021 2020 
Ränteintäkter   
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951 
Summa ränteintäkter 1 256 3 951 

 
 
Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 

  

 2021 2020 
Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317 
Övriga räntekostnader -41 -44 
Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361 

 
 
Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 

  

 2021 2020 
Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376 
Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376 

 
 
Not 13 Skatter 

  

 2021 2020 
Aktuell skattekostnad   

Årets skattekostnad -726 0 
Total redovisad skattekostnad -726 0 

Resultat före skatt 1 614 -170 
Skatt enligt gällande skattesats -332 0 
Skatteeffekt av:   

-ej avdragstilla kostnader -22 63 
-skatt hänförlig till tidigare år 0 1 
-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107 
-beskattning säkerhetsreserv -343  
Övriga poster  -1 
Redovisad effektiv skatt -726 0 

 
 
Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

  

 Upplupet 
anskaffn.värde 

2021 

Verkligt 
värde 
2021 

Upplupet 
anskaffn.värde 

2020 

Verkligt 
värde 
2020 

Noterade värdepapper 
Svenska kommuner 

 

181 281 

 

180 915 

 

146 736 

 

146 848 
Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0 
Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999 
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847 
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella  Summa 
skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/   
verkligt värde via Övriga finansiella skulder   

 

resultaträkningen skulder    

2021      

Tillgångar      

Obligationer och andra 201 860 -   - 201 860 
Övriga fordringar - 492   - 492 
Övriga förutbet. kostnader och      

upplupna intäkter - 6 395   - 6 395 
Kassa och bank - 7 099   - 7 099 
Summa 201 860 13 986   - 215 846 
 
Skulder 

     

Övriga skulder - 7 995   - 7 995 
Övriga upplupna kostnader och      

förutbetalda intäkter - 1 818   - 1 818 
Summa - 9 813   - 9 813 
 

Resultat av finansiella tillgångar/skulder: 
Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) 

 
 

-339 

 
 

- 

   
 

- -339 
Ränteintäkter för finansiella tillgångar som 
kategoriseras som lånefordringar och 
kundfordringar 

 
 

- 

 
 

- 

   
 

- - 

Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet      

 
 
 
 

 
2020 

 
Finansiella tillgångar/ 
skulder värderade till 
verkligt värde via 
resultaträkningen 

 
Lånefordringar och 
kundfordringar/ 
Övriga finansiella 
skulder 

 
Icke finansiella 
tillgångar/ 
skulder 

  
Summa 

Tillgångar 
Obligationer och andra 

 
177 847 

 
- 

  
- 

 
177 847 

Övriga fordringar - 796  - 796 
Övriga förutbet. kostnader och - -  - - 
upplupna intäkter  - 6 863 - 6 863 
Kassa och bank  - 23 799 - 23 799 
Summa  177 847 31 458 - 209 304 
 
Skulder 
Övriga skulder 

  
 

- 

 
 

6 956 

 
 

- 6 956 
Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

 - 
- 

- 
2 390 

- - 
- 2 390 

Summa -  9 346 - 9 346 
 
Resultat av finansiella tillgångar/skulder: 
Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) 

  
 

-34 

 
 

- 

 
 

- -34 
Ränteintäkter för finansiella tillgångar som     

kategoriseras som lånefordringar och     

kundfordringar  - - - - 

 
Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet 

    

Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 

per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13: 
- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1) 

- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade i nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) 
eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2). 

- Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3) 
 
 
 

Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020. 
 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 
Tillgångar 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 201 860 - - 201 860 
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Not 16 Immateriella tillgångar  

 
Pågående projekt 

2021 2020 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689 
Inköp under året 1 563 6 436 
Utrangering 0 -3 689 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436 
Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892 
Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261 
Årets avskrivningar -1 600 -1 158 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789 

 
 
Not 17 Materiella tillgångar 

  

 2021 2020 

 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 

 
265 

 
284 

Inköp under året 0 0 
Utrangering 0 -20 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265 
Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59 
Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7 
Årets avskrivningar -53 -56 
Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107 
Utgående balans 104 157 

 
 
Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

 2021 2020 

 
Förutbetalda hyreskostnader 

 
36 

 
17 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420 
Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437 

 
 
Not 19 Avsättning för oreglerade skador 

  

 2021 2020 

 
Inträffade och rapporterade skador 

 
50 109 

 
104 895 

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028 
Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885 
Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808 

 
 
Not 20 Övriga avsättningar 

  

 2021 2020 
Redovisat värde vid årets ingång 401 827 
Avsättningar som gjorts under perioden 0 401 
Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827 
Summa övriga avsättningar 0 401 
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Not 21 Övriga skulder  

 2021 2020 

 
Leverantörsskulder 

 
7 010 

 
6 815 

Övriga skulder 1 220 320 
Summa övriga skulder 8 229 7 135 

 
 
 

Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 2021 2020 

Semesterlöneskuld 578 569 
Sociala kostnader 270 247 
Reservering för revision 250 250 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144 
Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211 

 
 
Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 

  

 2021 2020 
För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar   

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847 
Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847 
Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
Åtaganden Inga Inga 

 
Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 

 2021    2020   
Högst 1 år Längre än 1 år Totalt  Högst 1 år Längre än 1 år Totalt 

Tillgångar        

Immateriella tillgångar - 5 610 5 610  - 5 647 5 647 
Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860  65 510 112 337 177 847 
Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861  28 960 22 754 51 714 
Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286  402 - 402 
Övriga fordringar 941 - 941  796 - 796 
Materiella tillgångar 104 - 104  157 - 157 
Kassa och bank 7 099 - 7 099  23 799 - 23 799 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395  6 863 - 6 863 
Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157  126 486 140 739 261 578 
   

2021 
    

2020 
 

 Högst 1 år Längre än 1 år Totalt  Högst 1 år Längre än 1 år Totalt 
Skulder        

Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571  64 380 59 428 123 808 
Obeskattade reserver - 37 507 37 507  - 27 749 27 749 
Skuld avseende återförsäkring 0 - 0  598 - 598 
Övriga skulder 8 229 - 8 229  7 135 - 7 135 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637  2 211 - 2 211 
Summa skulder 47 084 71 861 118 945  74 323 87 177 161 500 
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Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 
 
2021 

 
Totalt 

Företag och 
fastighet 

Sjuk- och 
Olycksfall 

 
Motorfordon 

 
Trafik 

Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077 
Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450 
Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343 
Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654 
Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371 
Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077 

 
 

Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 

En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 

Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 

 
 

Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 
 

Balanserad förlust -888 151 

Årets resultat 888 151 
 0 

Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 

I ny räkning överförs 0 kr. 
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Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB, org. nr 516406-0641 
 

Rapport om årsredovisningen 
 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholmsregionens Försäkring AB för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Stockholmsregionens Försäkring ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till 
styrelsen i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stockholmsregionens Försäkring AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, 
inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt 
ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. 

 
Beskrivning av området 
Bolagets avsättning för oreglerade skador inom försäkringstekniska 
avsättningar uppgår till 71 571 TSEK per 31 december 2021. 
Detta är ett område som innefattar betydande bedömningar 
avseende osäkra framtida utfall, främst avseende tidpunkt och 
storlek för inträffade skador som ska regleras till försäkringstagare. 
Bolaget använder etablerade aktuariella värderingsmodeller för 
beräkningen av avsättning för oreglerade skador. Modellernas 
komplexitet ger dock upphov till risk för fel på grund av 
otillräcklig/ofullständig data eller felaktig utformning eller tillämpning 
av modellerna. 
Bolagets avsättning för oreglerade skador består av ett fåtal olika 
produkter. Antaganden som avvecklingstid, skademönster och 
omkostnader är exempel på viktiga indata som används för att 
uppskatta dessa avsättningar. 

Hur området har beaktats i revisionen 
Vi har bedömt de aktuariella antaganden i reserveringsmetoderna 
genom att jämföra värderingsantagandena med bolagets egna 
utredningar, myndighetskrav och branschsiffror. 
Vi har stickprovsvis testat kontroller i företagsledningens process för 
bla extrahering av data som input till de aktuariella beräkningarna. 
Vi har använt våra interna specialister på aktuariella frågor för att 
utmana de metoder och antaganden som använts vid prognostisering 
av kassaflöden och värderingen av avsättningen. Vidare har vi via 
kontrollberäkningar verifierat att avsättningen är rimlig jämfört med de 
förväntade avtalsenliga förpliktelserna. 
Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och 
omständigheter som presenteras i upplysningarna i årsredovisningen 
och bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå 
företagsledningens bedömningar. 

 
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
 
 
 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
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agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 

 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla 
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt 
oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att 
eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för 
väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen 
särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar 
förhindrar upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Stockholmsregionens Försäkring AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stockholmsregionens Försäkring AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 
 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Stockholmsregionens Försäkring ABs revisor av bolagsstämman den 20 maj 2021. 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Änr KS 2022/99.163 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 49 Uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Informationen noteras till protokollet. 
2. Resultatet av genomfört arbete ska återredovisas till kommunstyrelsen under början av 2023.  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde den 2 juni 2022 uppföljning av Vaxholm stads arbete inom 
beredskapsområdet. 

Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande, beteckning 457- 82931-2021, att Vaxholms stad arbetar 
strukturerat och ordnat med beredskapsfrågorna. Bedömningen grundar sig på muntlig beskrivning av 
kommunens arbete som delgavs under uppföljningsbesöket. Vaxholms stad har tagit ett nytt omtag i 
arbetet kring krisberedskap och civilt försvar som Länsstyrelsen ser positivt på.  

Vaxholms stad genomför med start hösten 2022 beredskapshöjande åtgärder vilka innefattar 
kontinuitetsplanering inom samtliga förvaltningar, upprättandet av en inriktnings- och 
samordningsfunktion inkluderande ett samverkansforum med lokala aktörer för preventivt 
beredskapsarbete och en aktörssamordningsfunktion för reaktivt samordna aktörer vid en extraordinär 
händelse, krigsorganisation med bemanning av denna samt införandet av trygghetspunkter.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Yttrande från Länsstyrelsen uppföljning av Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: johan.modigh@vaxholm.se 
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Uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) 

Förslag till beslut 
1. Informationen noteras till protokollet. 
2. Resultatet av genomfört arbete ska återredovisas till kommunstyrelsen under början av 2023.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen genomförde den 2 juni 2022 uppföljning av Vaxholm stads arbete inom 
beredskapsområdet. 

Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande, beteckning 457- 82931-2021, att Vaxholms stad arbetar 
strukturerat och ordnat med beredskapsfrågorna. Bedömningen grundar sig på muntlig beskrivning av 
kommunens arbete som delgavs under uppföljningsbesöket. Vaxholms stad har tagit ett nytt omtag i 
arbetet kring krisberedskap och civilt försvar som Länsstyrelsen ser positivt på.  

Vaxholms stad genomför med start hösten 2022 beredskapshöjande åtgärder vilka innefattar 
kontinuitetsplanering inom samtliga förvaltningar, upprättandet av en inriktnings- och 
samordningsfunktion inkluderande ett samverkansforum med lokala aktörer för preventivt 
beredskapsarbete och en aktörssamordningsfunktion för reaktivt samordna aktörer vid en extraordinär 
händelse, krigsorganisation med bemanning av denna samt införandet av trygghetspunkter.  

Bakgrund 
Syftet med uppföljningen var att följa upp Vaxholms stads tillämpning av lag (2006:544) om kommuners 
och regioners uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt 
göra en bedömning av huruvida kommunen nyttjat den statliga ersättningen, som utgår för kommunens 
uppgifter enligt LEH, på ett korrekt sätt.  

Inför uppföljningen begärde Länsstyrelsen in skriftligt underlag redovisandes hur Vaxholms stads arbete 
fortskrider med risk- och sårbarhetsanalys och planering, geografiskt områdesansvar, övning och 
utbildning, rapportering och civilt försvar. Vaxholms stads skriftliga underlag och muntliga redovisning 

Kommunledningskontoret 
Johan Modigh 
Beredskapssamordnare 
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vid uppföljningstillfället sammanfattades i Länsstyrelsens minnesanteckningar, vilka Vaxholms stad hade 
möjligt att respondera på innan Länsstyrelsen fastställde sitt Yttrande.  

Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande att kommunen arbetar strukturerat och ordnat med 
beredskapsfrågorna. Bedömningen grundar sig på muntlig beskrivning av kommunens arbete som 
delgavs under uppföljningsbesöket. Vaxholms stad har tagit ett nytt omtag i arbetet kring krisberedskap 
och civilt försvar som Länsstyrelsen ser positivt på.1 

Länsstyrelsen noterade ett förbättringsområde i yttrandet och rekommenderar att Vaxholm, att inför 
inlämning av dokument 2023, tar fram ett eget styrdokument och en plan för extraordinära händelser, 
som är anpassad för kommunens egna behov. Denna punkt omhändertas genom att Vaxholms stad 
utvecklar egen kontinuitetsplan utifrån kommunens egna behov samt att kommunen anställer en egen 
säkerhetschef under hösten 2022, vilket medför att dokumentens likheter med Danderyds kommun 
frångås.  

Länsstyrelsen begärde i yttrandet även in kompletteringar avseende ekonomisk redovisning eftersom 
kommunen använt medel kopplat till krisberedskap för att bekosta licens för Crisis pilot, underhåll av 
sändare för Viktigt meddelande för allmänheten (VMA) samt årlig avgift till Civilförsvarsförbundet. Dessa 
kostnader kommer konteras om och redovisas särskilt för Länsstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad kommer med under 2022 att påbörja en förstärkning av kommunens beredskap. Detta 
arbete involverar samtliga förvaltningar och utgår från Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019–20222, Begäran om underlag inför uppföljningsbesök enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH)3 samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 med revideringar 
till och med 20224.  

Det beredskapshöjande arbetet inbegriper fyra områden som bör ses som förutsättningsskapande för 
fortsatt beredskapsarbete under kommande år. Dessa fyra områden omfattas av kontinuitetsplanering, 
krigsorganisering och bemanning, införande av en inriktnings- och samordningsfunktion samt 
upprättandet av trygghetspunkter och redovisas nedan under enskilda rubriker. 

Kontinuitet 

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i 

 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län, (2022), Yttrande, Uppföljning av kommunens arbete med krisberedskap och civilt 
försvar enligt LEH, beteckning 457- 82931-2021.  
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting, (2018), Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap 2019–2022, Dnr: MSB 2018–09779 SKL 18/03101. 
3 Länsstyrelsen i Stockholms län, (2022), Begäran om underlag inför uppföljningsbesök enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Dnr: 
457-82931-2021.  
4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner, (2021), Överenskommelse 
om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 med revideringar till och med 2022, Dnr SKR 21/01510 MSB 
2021–13778. 
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en risk- och sårbarhetsanalys, vilken redan är framtagen inom Vaxholms stad sedan 2019. Kommunen 
ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan 
för hur de ska hantera extraordinära händelser.5 Kommunen ska även ha de planer som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap vilka ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att 
bedrivas.6 Plan för hur Vaxholms stad ska hantera extraordinära händelser och för verksamheten under 
höjd beredskap kommer sammanställas genom kontinuitetsplanering inom respektive förvaltning samt 
en övergripande ledningsplan.  

Vaxholms stads kontinuitetsplanering utgår från ansvarsprincipen. Principen innebär att den som har 
ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid en störning i 
samhället. Regeringen har tydliggjort att ansvarsprincipen även innebär att alla aktörer som berörs av en 
störning, direkt eller indirekt, som kan bidra till att hantera konsekvenserna har ett ansvar att agera 
även i osäkra lägen. Ansvarsprincipen innebär också att aktörerna ska stödja och samverka med 
varandra, detta brukar kallas den utökade ansvarsprincipen.7  

Kontinuitet handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett 
vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att 
använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når kommunen eller att kommunen drabbas av ett 
omfattande strömavbrott. Därav kan enbart de som har ansvar för verksamheten uttrycka vad som är 
tolerabel nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har flera webutbildningar och 
vägledningar8 inom kontinuitetsplanering vilka förhåller sig på en grundläggande nivå för att aktörer ska 
få en systemförståelse. Vaxholms stads utgångspunkt att utgå från ansvarsprincipen genom ett top-
down-perspektiv skiljer sig något från MSB grundläggande vägledningar men innebär en aggregerad 
tillämpning av kontinuitetsplanering vilken både omfattar extraordinär händelse och höjd beredskap.  

MSB vägledning utgår från att aktörerna ska identifiera tolerabla avbrottstider i en samhällsviktig 
verksamhet och hitta reservmetoder för att minska dess konsekvenser. Denna metod är grundläggande 
men Vaxholms stad kommer även addera fasta avbrottstider som är 6-8 timmar, 24 timmar, 3 dygn, 2 
veckor samt ”upphör/aldrig”. Förutom att identifiera acceptabla avbrottstider i vardagen medför de 
fasta avbrottstiderna att kommunen kan skapa kontinuitetsplaner vilka mer eller minde sömlöst kan 
övergå från dagens samhällssituation förbi ett avbrott på timmar eller enstaka dygn till att omfatta en 
längre samhällsstörning i en extraordinär händelse under flera veckor. Den sista fasta avbrottstiden 
”upphör/aldrig” symboliserar att den samhällsviktiga verksamhetens förutsättningar upphör. Exempel 
på situationer är att byggnader där kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet förstörs av brand, 
väder eller fientligt militärt maktmedel. De fasta avbrottstiderna medför även att redan vid den initiala 
lägesbilden kan kommunen prognostisera tidsperspektiv för samhällsstörningen och vidta förplanerade 
åtgärder. Ifall samhällsstörningen prognostiseras att påverka en verksamhet under ett arbetspass (6-8 
timmar) vidtar kommunen vissa mindre åtgärder, medan vid en prognos på 24 timmar till 3 dygn 

 
5 Justitiedepartementet, (2006), Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2kap 1§. 
6 Justitiedepartementet, (2006), Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 4§. 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar, DanagårdLiTHO, utgåva 4, sid. 24. 
8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hämtad 220705, Kontinuitetshantering (msb.se).  
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innebär kraftfullare åtgärder av en samlad karaktär eller kanske till och med att verksamhet måste 
flyttas till annan plats. Vid en prognos på att störningen inte år återställd förrän efter flera dygn eller 
kanske till och med upp till flera veckor innebär kontinuitetsplanen en större förändring i hur den 
samhällsviktiga verksamheten ska bedrivas med nya metoder. Förstörs eller försvinner förutsättningar 
att bedriva samhällsviktig verksamhet behövs helt andra reservalternativ baserade på rationella beslut.  

Effekten av kommunens kontinuitetsplan blir en förbättrad resiliens och motståndskraft med ökad 
anpassningsförmåga att hantera förändringar och större påfrestningar i samhället. Vidare säkerställs 
även möjligheten att kunna växla från normalläge genom beredskapshöjningar efter hand eller att 
omedelbart inta högsta beredskap där kommunens samhällsviktiga verksamhet kan fortsätta på en 
tolerabel nivå. Genom fasta avbrottstider kan kommunen redan i ett initialt skede vida adekvata 
åtgärder för att minska samhällsstörning mot en verksamhet utifrån en bedömning av dess 
återställningstid. Den fasta avbrottstiden ”upphör/aldrig” genom exempelvis brand eller väpnat angrepp 
syr ihop extraordinär händelse och höjd beredskap och därmed även de planer som kommunen åläggs 
att ha enligt lag (2006:544) och förordning (2006:637). I planeringen av kontinuitet skapas även en 
åtgärdslista vilken kan innebära inköp eller investeringar vilka behöver balanseras mot tillgänglig 
ekonomi och uppfattade synergier av dess användning.  

Krigsorganisation 

Vid en säkerhetspolitisk kris kan exempelvis subversion, cyberattacker, terrorattentat, politiska 
påtryckningar och konventionella militära maktmedel användas öppet eller dolt inför ett väpnat 
angrepp. Vid ett väpnat angrepp kan samma medel användas i kombination med exempelvis 
fjärrstridsmedel och luftlandsättnings- och landstigningsföretag. En eller flera komponenter kommer 
koordineras i syfte att uppnå angriparens säkerhetspolitiska målsättningar. Gränsen mellan 
säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp är därför otydlig utifrån angriparens val av medel men distinkt 
utifrån att förklaring att riket är i krig får, utom vid ett väpnat angrepp mot riket, inte ges av regeringen 
utan riksdagens medgivande.9 

Ett grundläggande antagande är att det under minst tre månader pågår en säkerhetspolitisk kris i 
Europa och i Sveriges närområde. Under del av tiden och inom de tre månaderna är Sverige i krig och 
krigshandlingar pågår på svenskt territorium med både perioder av högintensiva strider och perioder 
med lägre stridsintensitet, vilket innebär att Vaxholms stads krigsorganisation behöver innehålla en 
flexibilitet för många olika händelseutvecklingar, samhällsstörningar och faror.10  

Vid ett väpnat angrepp kommer initiativet initialt alltid att ligga hos angriparen som kommer välja tid 
och plats för angreppen mot Sverige. Ett väpnat angrepp kan ske överraskande och oavsett om det är 
strategiskt inte en överraskning måste Vaxholms stad ta hänsyn till att kommunens medborgare och 
medarbetare i kommunen kommer bli överraskade av dess konsekvenser. Om Sverige utsätts för ett 
väpnat angrepp och är i krig kan delar av det svenska territoriet drabbas av intensiv stridsverksamhet 

 
9 Försvarsmakten & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2021), Handlingskraft, Handlingsplan för att 
främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025, sid. 15, samt 
Justitiedepartementet, (1974), Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 14§.  
10 Försvarsmakten & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2021), Handlingskraft, sid. 16.  
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med stora konsekvenser och förödelse lokalt och regionalt, medan andra delar kan bli relativt 
opåverkade.11 

Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen och totalförsvarsplikten gäller för varje svensk 
medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår 
när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en 
som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. När det råder höjd beredskap får regeringen 
föreskriva om allmän tjänsteplikt, om det behövs för att verksamhet som är av särskild vikt för 
totalförsvaret skall kunna upprätthållas. Föreskriften kan avse en viss del av landet eller en viss 
verksamhet.12 Härvid råder en distinkt skillnad mellan den valfria föreskrivningen om allmän tjänsteplikt 
och kraven på kommunen. Kommuner och regioner ska övergå till krigsorganisation vid högsta 
beredskap eller vid beredskapslarm.13 Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda 
åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal 
samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter inom 
totalförsvaret under rådande förhållanden. Det framgår av lagen om totalförsvar och höjd beredskap.14 
Det åligger även kommunen att ha de planer som behövs för att kunna upprätthålla sin verksamhet 
under höjd beredskap, vilka ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd 
beredskap, inklusive information om bland annat krigsorganisation och vilken personal som ska 
tjänstgöra i organisationen.15  

Kommunens krigsorganisation behöver utgå från vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska 
bedrivas under höjd beredskap. Eftersom gränsen mellan säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp/ 
riket är i krig är diffus utifrån motståndarens val av medel är det mycket svårt att precisera vilken 
verksamhet som ska bedrivas och hur den ska bedrivas under höjd beredskap. Den viktigaste variabeln i 
arbetet med att skapa en krigsorganisation är att samhällsviktig verksamhet ska fortsätta på en tolerabel 
nivå genom kontinuitetsplaneringen och utifrån geografiskt områdesansvar och de tre principerna 
gällande ansvar, närhet och likhet.16 Kommunens krigsorganisation kan inte bygga på att regeringen 
föreskriver om allmän tjänsteplikt eftersom kommunen är skyldig att övergå till krigsorganisation vid 
högsta beredskap eller vid beredskapslarm. Vaxholms stad avser krigsplacera all sin personal, vilket 
ligger i linje med det gemensamma totalförsvarsansvaret, i syfte att tydliggöra var medarbetarna inom 
kommunen kommer att vara placerade. Avsikten medför att kommunen kan upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet med en flexibilitet att säkerställa bemanning av organisationen. 

Effekten av att kommunen krigsorganiserar sig genom en fastställd krigsorganisation med 
personalbemanning är att denna säkerställer att kommunen har sin egen personal vid detta komplexa 
tidsskede för att vidmakthålla kontinuitet i kommunens samhällsviktiga verksamhet under stegvist 
höjande av beredskapen eller att kunna omedelbart inta högsta beredskap.  

 
11 Försvarsmakten & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2021), Handlingskraft, sid. 12–13. 
12 Försvarsdepartementet, (1994), Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 1 kap 1-2§, 6 kap 1§. 
13 Försvarsdepartementet, (2015), Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, 12§. 
14 Försvarsdepartementet, (1992), Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 7§. 
15 Försvarsdepartementet, (2006), Förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 4§. 
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar, DanagårdLiTHO, utgåva 4, sid. 24–26. 
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Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att 
(1) olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i planerings- 
och förberedelsearbetet, (2) de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas och (3) information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.17  

Det preventiva planerings- och förberedelsearbete inom första uppgiften syftar till att rikta in aktörerna 
inom Vaxholms stad så att alla så långt det är möjligt drar åt samma håll inom beredskapsområdet. 
Under en extraordinär händelse åläggs kommunen dessutom att sammankalla inblandade aktörer för 
samordning av deras åtgärder. Denna reaktiva samordning, vilket kan liknas med en aktörsuppkommen 
stab, ska ledas av någon från kommunen som är värd för denna funktion. Till detta kommer att 
kommunen ska verka för att informationen till allmänheten samordnas. Detta hanteras som en del inom 
ramen för Vaxholms stads kommunikation. 

Vid samhällsstörningar behöver de som hanterar störningen samordna sina insatser för att kunna agera 
så effektivt som möjligt. De uppkomna behoven i en sådan situation kan ibland dessutom överstiga 
aktörernas tillgängliga resurser. Berörda aktörer behöver därför samordna sina åtgärder, prioritera 
behoven och hjälpas åt för att tillgodose behoven, vilket ska ske under kommunens ledning. 
Samordningen syftar till att styra hanteringen mot de mest angelägna behoven utifrån en helhetssyn 
snarare än att enbart se till den egna organisationens uppgifter, samtidigt som kommunens och 
aktörernas del i ansvarsprincipen fortfarande gäller. 

Vaxholms stad kommer under hösten 2022 starta upp den preventiva inriktningen av kommunens 
beredskapsarbete med såväl offentliga aktörer som privata aktörer och aktörer inom det civila 
samhället, genom ett krishanteringsforum. Aktörerna kommer inledningsvis att orienteras om detta 
planerade forum samt dess syfte för att därefter bli inbjudna till Vaxholms stads krishanteringsforum. 
Slutligen genomförs ett första krishanteringsforum syftandes till att forma fortsatt utveckling av 
forumet. Vidare kommer förberedelser vidtas för att Vaxholms stad ska kunna vara beredda att stå värd 
för en samordningsfunktion i samband med en extraordinär händelse. Det innefattar identifieringen av 
lämplig personal, lämplig lokal och övriga förutsättningar för en snabb uppstart av funktionen vid en 
extraordinär händelse. Kommunen ansvarar för att erbjuda en mötesplats och att driva arbetet kopplat 
till ISF framåt. Här ingår till exempel att sammankalla, leda och dokumentera möten, samt följa upp 
överenskomna åtgärder. 

Effekten av kommunens arbete med att inrikta och samordna olika aktörers åtgärder blir att fler aktörer 
inom kommunens geografiska områdesansvar drar åt samma håll inom beredskapsarbetet samt att 
påverkan på samhället minskas genom aktörernas samlade kraft tidigare riktas mot en gemensam 
lösning.  

 
17 Justitiedepartementet, (2006), Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2kap 7§ samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges 
kommuner och regioner, (2021), Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 med 
revideringar till och med 2022. 
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Trygghetspunkt 

Många erfarenheter från inträffade samhällsstörningar pekar på behovet av trygghetspunkter. En 
trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån 
aktuellt behov. Syftet med trygghetspunkten kan skifta beroende på samhällsstörning men gemensamt 
är att den snabbt behöver öppnas upp och att de som har behov av stöd vet vart det kan vända sig och 
vad de kan få stöd med. Det är inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar som 
upprättande och drift av trygghetspunkter sker. Trygghetspunkterna ska vara dimensionerade för att 
kunna användas vid olika samhällsstörningar i situationer från kris till krig som en del i att hantera 
extraordinära händelser. Stöd kan exemplifieras till aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila 
eller enklare förtäring.18 

En utgångspunkt för Länsstyrelsen i Stockholms län är att merparten av allmänheten tar ansvar för sig 
själva och att trygghetspunkterna är till för ett mindre antal. På flera myndigheters hemsidor, 
vägledningar och broschyrer finns information om hur den enskilde ska se till att vara förberedd på allt 
från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter och klara sig själva i upp till 7 
dygn. Denna utgångspunkt är viktig även för Vaxholms stad att ta med i planeringen av kommunens 
trygghetspunkter.19   

Några typhändelser när en trygghetspunkt kan komma att behövas är vid värmeavbrott, elavbrott, 
avbrott i telekommunikation (då blir trygghetspunkten i huvudsak en informationspunkt), omfattande 
bränder, attentat, olyckor, utsläpp av farliga ämnen, händelser som leder till storskalig utrymning i eller 
utanför kommunen. Vid beslut om storskalig utrymning kan trygghetspunkten användas som 
uppsamlingsplats eller utrymningsplats för kommunens invånare inför utrymning eller mottagningsplats 
för utrymmande av andra kommuners invånare. Trygghetspunkterna ska vidare fungera som 
kommunikationsnoder för att säkerställa kommunens förmåga att nå invånarna även om ordinarie 
kommunikationsverktyg är ur funktion.20  

Vid en händelse av säkerhetspolitisk kris, extraordinär händelse eller krig kommer många aktörer vara 
inblandade. För att förbättra och effektivisera hanteringen av händelsen och kommunens 
trygghetspunkter behövs en samordning av frivilliga resurser, spontanfrivilliga, stöd från det lokala 
näringslivet och andra samhällsaktörer som räddningstjänst, polis, trafik, sjukvård m. fl. Detta arbete kan 
genomföras genom att Vaxholms stad sammankallar en ISF inför upprättandet av kommunens 
trygghetspunkter. För Vaxholms stad är det viktigt att fastställa en initial ambitionsnivå för 
trygghetspunkter, som efterhand kan utvecklas i omfattning, ekonomi eller möjligheter till att ge 
allmänheten stöd. Trygghetspunkter ser olika ut kommuner emellan baserat på lokala förutsättningar 
och för Vaxholms stad är även geografiska, hydrologiska och meteorologiska förhållanden mycket viktiga 
aspekt för trygghetspunkternas placering. 

 
18 Länsstyrelsen Stockholms län, (2021), Trygghetspunkter, Rapport 2021:24, sid. 3.   
19 El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott (energimyndigheten.se), Hemberedskap - Krisinformation.se, Hemberedskap 
(msb.se), hämtade 220705 samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018), Om krisen eller kriget 
kommer, Stibo Graphic A/S, sid. 11. 
20 Länsstyrelsen Stockholms län, (2021), Trygghetspunkter, Rapport 2021:24, sid. 6.   
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Vaxholms stad kommer under hösten 2022 förbereda i förväg utsedda lämpliga lokaler för att kunna 
öppna upp en eller flera trygghetspunkter. Trygghetspunkterna är inte aktiverade över tiden utan 
öppnas upp vid behov där kommunen informerar om detta via sina kriskommunikationskanaler. 

Effekten av lokala trygghetspunkter är att de ger en robustare kommun inför en kris, extraordinär 
händelse eller krig och en trygghetspunkt kan även utgöra del vid en evakuering, utrymning eller vid 
behov av inkvartering av kommunens eller länets invånare. 

 

Finansiering 
Finansiering är inom ram.  

Bedömning 
Vaxholms stads planerade åtgärder med start hösten 2022 ligger till grund för Länsstyrelsens 
konstaterande i sitt yttrande att kommunen arbetar strukturerat och ordnat med beredskapsfrågorna. 
Dessa områden medför bättre förutsättningar för kommunen att under en extraordinär händelse eller 
höjd beredskap hålla samhällsstörningarna på en tolerabel nivå samt. De planerade åtgärderna är 
dessutom en värdemätare för Länsstyrelsen att bedöma hur Vaxholms stads totala krisberedskap 
förhåller sig till överenskommelser mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller jämfört 
med andra kommuner inom länet.21 

De planerade beredskapshöjande åtgärderna är därför viktiga steg att genomföra för att senare kunna 
utveckla kommunens beredskap vidare genom framtida överenskommelser mellan MSB och SKR.  

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Yttrande från Länsstyrelsen uppföljning av Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  johan.modigh@vaxholm.se 

  

 
21 Länsstyrelsen i Stockholms län, (2022), Yttrande, Uppföljning av kommunens arbete med krisberedskap och civilt 
försvar enligt LEH, beteckning 457- 82931-2021.  
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YTTRANDE
 

1 (2)

Datum
2022-06-28
 

Beteckning
457- 82931-2021

Enheten för samhällsskydd och beredskap
Vaxholms kommun

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Uppföljning av kommunens arbete med krisberedskap 
och civilt försvar enligt LEH

Länsstyrelsen genomförde den 2 juni 2022 uppföljning av Vaxholm kommuns 
arbete inom beredskapsområdet.

Syftet med besöket var att följa upp kommunens tillämpning av lag (2006:544) 
om kommuners och regioners uppgifter inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH), samt göra en bedömning av huruvida 
kommunen nyttjat den statliga ersättningen, som utgår för kommunens uppgifter 
enligt LEH, på ett korrekt sätt.

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen arbetar strukturerat och ordnat med 
beredskapsfrågorna. Bedömningen grundar sig på muntlig beskrivning av 
kommunens arbete som delgavs under uppföljningsbesöket. Vaxholms kommun 
har tagit ett nytt omtag i arbetet kring krisberedskap och civilt försvar som 
Länsstyrelsen ser positivt på.

Länsstyrelsen har noterat följande förbättringsområden:

- Länsstyrelsen rekommenderar att Vaxholm, att inför inlämning av 
dokument 2023, tar fram ett eget Styrdokument och en Plan för 
extraordinära händelser, som är anpassad för kommunens egna behov.

-
Länsstyrelsen vill ha in följande kompletteringar:

- Vaxholms kommun har använt medel kopplat till krisberedskap för att 
bekosta 

o licens för Crisis pilot
o underhåll VMA-tutor.
o årlig avgift till Civilförsvarsförbundet.

Dessa kostnader behöver konteras om, då det är ett felaktigt användande av 
medlen.
Denna redovisning ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2022. 
I redovisningen ska Vaxholms kommun tydligt visa hur medlen i ovanstående tre 
punkter har konterats. 

Beslut i detta ärende har fattats av tf. enhetschef  efter föredragning 
av handläggare krisberedskap och civilt försvar . I den slutliga 
handläggningen deltog handläggare 
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2 (2)

 Datum
2022-06-28
 

Beteckning
457- 7461-2021

Tf. enhetschef Handläggare krisberedskap 
och civilt försvar

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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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 

 

 

Firmatecknare i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
1. Firmateckningsrätten utövas av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) alternativt 

kommunstyrelsens vice ordförande Anders Garstål (S), alternativt förtroendevald som utsetts till 
ersättare för desamma, i förening med antingen kommunchef Marie Wiklund, ekonomichef 
Koray Kahruman, förvaltningschefer Anders Roxström, Agneta Franzén eller Lars-Inge Littlewood 
Larsson. 
 

2. Kommunchef ensam har rätt att underteckna reguljära bank- och postärenden samt att 
kommunchef har rätt att delegera detta till annan tjänsteperson i särskild ordning. 

Ärendebeskrivning 
En anpassning av rätten att teckna stadens firma med anledning av personförändring. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-06-09 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kansliet 

För kännedom: Kommunledningskontoret 
Ekonomienheten  
Utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Anette Lingesund2022-08-25

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2022-09-08

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.904 Avrop avtal rekrytering HR-chef KS del. §12/2022

2022-05-04 Marie Wiklund

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Marie Wiklund

169276 SV: Remiss  BYGG.2021.515 [2022PL212] KS del. §13/2022

2022-06-09 plan@vaxholm.se Gunnar Lunnergård

KS 2022/134.214 Yttrande på remiss angående ansökan om bygglov 
för nybyggnad (BYGG.2021.515)

KS del.

Gunnar Lunnergård

2022.1248 Oljesanering ramavtal KS del. §14/2022

2022-06-13 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

2022.1249 Yrkeskläder 2020 Adda ramavtal KS del. §15/2022

2022-06-13 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

2022.1260 Avtal med A i kvadrat multimedia produktion AB för 
voteringssystem samt filmning av 
kommunfullmäktiges sammanträden

KS del. §16/2022

2022-06-15 Kristoffer Staaf

KS 2022/136.006 Avtal för voteringssystem samt filmning av 
kommunfullmäktiges sammanträden

KS del.

Kristoffer Staaf

2022.1313 Delegeringsbeslut direktupphandling - 
rekryteringsstöd

KS del. §17/2022

2022-06-21 Kristina Segerborg

KS 2020/195.05 Direktupphandling - Rekryteringsstöd KS del.

Kristina Segerborg

Sidan  1 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.1320 Delegeringsbeslut yttrande över 
avgränsningssamråd inför utbyggnad och sanering i 
Kolkajen-Ropsten

KS del. §18/2022

2022-06-20 Sweco Sverige Marie Wiklund

KS 2022/126.349 Avgränsningssamråd utbyggnad och sanering i 
Kolkajen (möjlig dumpning av muddermassor i 
Askrikefjärden)

KS del.

Emma Mattsson

2022.1327 Delegeringsbeslut Selektering av entreprenörer till 
steg 2

KS del. §19/2022

2022-06-22 Marie Wiklund

KS 2022/28.059 ***Ej behörig*** KS del.

Marie Wiklund

2022.1351 Fullmakt KS del. §20/2022

2022-06-30 Marie Wiklund

KS 2022/149.009 Laglighetsprövning enligt kommunallagen - TFK:s 
beslut 2022-05-19 § 34 (Omförhandling av avtal om 
lägenhetsarrende, Resarö båtklubb)

KS del.

Marie Wiklund

2022.1359 Delegeringsbeslut - teckna avtal om väg för 
byggtrafik för projekt Norrberget

KS del. §21/2022

2022-07-04 Dalia Braimok

KS 2022/135.251 Avtal om väg för byggtrafik på Norrberget KS del.

Dalia Braimok

2022.1362 AV-produkter och tjänster 2018 Adda ramavtal KS del. §22/2022

2022-07-04 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

2022.1363 Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 KS del. §23/2022

2022-07-04 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

2022.1364 Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019 KS del. §24/2022

2022-07-04 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

169689 Delegeringsbeslut lantmäteriansökan 
fastighetsbildning Resarö mitt,  med 
flera.

KS del. §25/2022

2022-07-05 Lars-Inge Littlewood Larsson

KS 2022/89.245 Fastighetsbildning  m.fl., Resarö mitt KS del.

Lina Bergdahl

Sidan  2 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.1389 Beslut om att inte anmäla till IMY- 
personuppgiftsincident obehörigt röjande 2022-07-
11

KS del. §26/2022

2022-07-11 Anton Davidsson

KS 2022/3.000 Personuppgiftsincidenter 2022 KS del.

Anton Davidsson

2022.1447 Linfärjans trafik september 2022 KS del. §27/2022

2022-08-15 Malin Forsbrand

KS 2021/39.535 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan KS del.

Malin Forsbrand

Sidan  3 av 3
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