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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Meddela närvaro:
Information:

Kronängsskolans aula , kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar närvaro till
johanna.frunck@vaxholm.se.
Med anledning av Covid-19 är det ingen allmänhetens frågestund vid detta
sammanträde. Allmänheten uppmanas att ta del av sammanträdet på
Vaxholms stads webbplats, https://www.vaxholm.se/externwebbstartsida/kommun-och-politik/webbsandning-kommunfullmaktige.html

Ärende Beskrivning

Föredragande

1

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

2

Information revisionsplan 2021

Anders Haglund, ordf.
revisionen

3

Tertialbokslut 1 2021 Vaxholms stad

Malin Forsbrand (C)

4

Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30

Malin Forsbrand (C)

5

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet
Norrvatten

Malin Forsbrand (C)

6

Delägare Vaxholms fästningsmuseum

Malin Forsbrand (C)

7

Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030

Malin Forsbrand (C)

8

Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030

Malin Forsbrand (C)

9

Försäljning av mat till fristående förskolor

Michael Baumgarten (L)

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
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10

Storstockholms brandförsvar (SSBF)- Justering av taxor för Malin Forsbrand (C)
sotning och brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och
Österåkers kommun

11

Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan –
Malin Forsbrand (C)
återremitterat ärende från kommunfullmäktige april 2021

12

Besvarande av återremiss - Förslag till nytt stadsbibliotek

Malin Forsbrand (C)

13

Uppföljning Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i
Vaxholms stad 2018-2020

Malin Forsbrand (C)

14

Val och entlediganden

Karin Enström (M)

15

Inkomna interpellationer

Karin Enström (M)

16

Obesvarade motioner per 2021-06-14

Karin Enström (M)

17

Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) rörande
permanenta skollokaler i Vaxholms stad

Bengt Sandell (S)

18

Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla
parkeringstal

Malin Forsbrand (C)

19

Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en
arkitekturpolicy för Vaxholms stad

Malin Forsbrand (C)

20

Svar på interpellation från Rickard Gille (-), Peter Lindqvist Malin Forsbrand (C)
(-) och Sara Strandberg om förstärkt fastighetsbolag och
kommunala hyresrätter

21

Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om
upphandling färjor

Karin Enström (M)
Ordförande

Malin Forsbrand (C)

Johanna Frunck
Sekreterare
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§ 103 Tertialbokslut 1 2021 Vaxholms stad
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Tertialbokslut 1 - 2021 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner från nämnder noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för Vaxholms stad.
Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2021.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 38
Tjänsteutlåtande 2021-05-17, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad
Åtgärdsplaner nämnder

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, ekonomichef

För kännedom:

Kommunledningen

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26
Änr KS 2021/47.042
1 av 1

§ 38 Tertialbokslut 1 2021 Vaxholms stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner från nämnder noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för Vaxholms stad.
Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2021.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-05-17, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad
Åtgärdsplaner nämnder

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, ekonomichef

För kännedom:

Kommunledningen

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-05-06
Änr KS 2021/47 042
1 av 1
Förvaltningsnamn
Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller

Tertialbokslut 1 2021 Vaxholms stad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner från nämnder noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för Vaxholms stad.
Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-05-17, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad
Åtgärdsplaner nämnder

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman, ekonomichef

För kännedom:

Kommunledningen

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
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Tertialbokslut 1 - 2021
Vaxholms stad

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

Politisk organisation
Kommunfullmäktige
Storstockholms
brandförsvarsförbund
(kommunalförbund)

Norrvatten
(Kommunalförbund)

Socialnämnd

Överförmyndarnämnd
(Värmdö)

Arvodeskommitté

Barn- och
utbildningsnämnd

Hel- och delägda bolag,
urval

Revision

Valberedning

Kommunstyrelse

Roslagsvatten AB

Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd
(Täby)

Stadsbyggnadsnämnd

Vaxholmsvatten AB

Förvaltningsorganisation
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Nämnd för teknik,
fritid och kultur
Vaxholm
Smeden 3 AB

Valnämnd

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB
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Mandatfördelning 2019-2022
Waxholmspartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

8
7
4
4
2
2
2
1
1

NÄMND
Kommunstyrelsen

ORDFÖRANDE
Malin Forsbrand (C)

Barn- och utbildningsnämnd

Michael Baumgarten (L)

Nämnd för teknik, fritid och kultur

Bengt Sandell (S)

Socialnämnd

Lena Hallberg (C)

Stadsbyggnadsnämnd

Jan Reuterdahl (L)

Valnämnd

Esbjörn Nyström (C)

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd (SRMH)

Irma Kilim (S)
(vice ordförande)

Överförmyndarnämnd

Anna Norström Hvitfeldt (C)
(vice ordförande)
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Styrning och uppföljning
Styrning av Vaxholms stad utgår från kommunens vision, politisk inriktning och prioriteringar samt
en gemensam värdegrund. Modeller som används och utgör ledningssystemet är ekonomistyrning,
mål- och resultatstyrning samt kvalitetssäkring av uppdraget genom internkontroll och
processledning.

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

Gemensam värdegrund
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar kommunens
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt,
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens
alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som
besöker, bor och verkar i Vaxholm.

Gemensamma processer
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag.
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella
regelverken.
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Ekonomistyrning
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi.
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy.
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är volymbaserad medan
övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.

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

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

Mål- och budgetprocessen
Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål och budget för de kommande tre åren,
vilket utgör en plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms
verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter.
Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.
Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så
kallade ramärendet i juni. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att
föra dialog om kommunens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden
och mål.
Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt
yttrande till mål och budget. Nämnderna redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat
resultatet från nämndernas strategidagar som genomförts under våren.
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder
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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.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i
årsredovisningen.

Kvalitetssäkring av uppdraget
Mål- och resultatstyrning kompletteras med kvalitetssäkring av uppdraget för att säkra kvaliteten i
våra verksamheter och skapa kontinuerlig utveckling och förbättring.
Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och
utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.
Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa.
Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp
verksamheten, riskanalys och processledning.
Processledning innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i
processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och
kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera enhetens mål inför kommande
tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning ger möjlighet att skapa en
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.

Riskanalys och internkontroll
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner
som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig
och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll.
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras.
Dessa risker ingår som en del i nämndernas internkontrollplaner, vilka fastställs av respektive
nämnd i samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den
interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

De kommunala bolagen
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen,
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

1

Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800)
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Privata utförare
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen2 anger, fastställt ett program för mål
och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare3. Programmet för mål och
uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att
programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är
möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning sker i den mån det är
möjligt och rapporteras till respektive nämnd. Nämnderna har beslutat om en uppföljningsplan för
år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde.

2
3

5 kap 3§ kommunallagen (2017:725)
Änr: KS 2019/208.055
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre
period.

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

MÅLOMRÅDEN
KVALITET
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument
och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god
tillgänglighet och positivt bemötande.
LIVSMILJÖ
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga
behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk
hållbarhet.
EKONOMI
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande
treårsperioden.
Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi:
-

budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma
måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning
om mål- och resultatstyrning på sid 15.
För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även
kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.
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Så görs bedömning av måluppfyllelse
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser.
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid
2 procents negativ avvikelse.
Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna
Målvärdet är uppnått
Målet är uppnått,
och…
resultatet är externt jämförbart
Målvärdet är på väg att uppnås
Resultatet är minst 85 procent av målnivån
eller…
målet är uppnått men är inte externt jämförbart
Målvärdet är inte uppnått
Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

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

Mål

Indikator

Livsmiljö

Vaxholm är socialt hållbart

Nöjd Region-Index (NRI)

25%
50%

100%
Vaxholm är ekologiskt hållbart

25%

50%

Avlopp som får godkänt vid
inventering, andel (%)
Insamlat matavfall (kg/inv)

50%

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till
måluppfyllelse för målområdet.
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De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av
måluppfyllelsen inom området.
Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:
•

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

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2021
Prognosen för måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är
uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är Vaxholms stads
uppsatta kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att
Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021.
Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde.

Kvalitet

Livsmiljö

16
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De globala målen
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. Globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. De
förtroendevalda har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V) nedan. Alla kommunens mål
har koppling till ett eller flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra den kopplingen i
kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som indikatorn
kopplar till. Vilket/vilka mål indikatorn kopplar till är en bedömning som är gjord av förvaltningen
som arbetar inom området.

Symboler för de globala målen
1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande (V)
4. God utbildning för alla (V)
5. Jämställdhet (V)
6.Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla (V)
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V)
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet (V)
11. Hållbara städer och samhällen (V)
12. Hållbar konsumtion och produktion (V)
13. Bekämpa klimatförändringarna (V)
14. Hav och marina resurser (V)
15. Ekosystem och biologisk mångfald (V)
16. Fredliga och inkluderande samhällen (V)
17. Genomförande och globalt partnerskap
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Målområde kvalitet
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i
enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som
kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas
utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2021 är
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade
prognosen av måluppfyllelsen visar 59 procent uppfylld (grönt), 37 procent på väg att uppfyllas
(gult) och 4 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, exempelvis resultat under
2021 avser mätår 2020.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service (KS)
50%

50%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Utfall
2020

Utfall
T1 2021

Målnivå

BMvärde4

60%

Medborgare nöjda med svar på frågor om
kommunen och dess verksamheter (%)5
69%

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

70%

73%

40%

Insyn och inflytande över kommunens
beslut och verksamheter, andel nöjda
medborgare (%)
79

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat

4

73

73

Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i
Bygglovsalliansens årsrapport. Benchmarking sker med det senaste tillgängliga utfallet.
5
Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ.
Därför saknas resultat från tidigare år.
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Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS)
25%

75%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall
T1 2021

Målnivå

BM-värde

80%

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

90%

Upplevd trygghet utomhus, andel (%)
84%

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9,
andel (%) totalt

80%

74%

50%

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

Mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap. (KS)
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
totalindex
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
ledarskapsindex

Utfall
2020

Utfall
T1 2021

Målnivå

BM-värde

82

82

79

82

83

79

Mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever
lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen. (BUN)
100%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen, andel (%)
Genomsnittligt meritvärde åk 9
Behörighet till gymnasieskolan åk 9,
andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år,
andel (%)
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Utfall
2020

Utfall
T1 2021

Målnivå

BM-värde

95%

90 %

81%

271

255

246

98%

95%

90%

74%

75 %

68%
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Mål: Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare
och lärare. (BUN)
50%

50%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Förskollärare* med
förskollärarlegitimation, andel (%)
Lärare* med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne, andel (%)

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

30%

30%

31%

76%

75%

70%

Målnivå

BM-värde

88%

92%

86%

68%

78%

79%

86

90

104

*heltidstjänster
Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN)
67%

33%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)
Utredningstid i antal dagar från påbörjad
utredning till avslutad utredning inom barn och
ungdom 0-20 år, medelvärde

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet,
delaktighet och verksamheternas kvalitet. (SN)
50%

50%

Indikator (prognos helår)

Agenda 2030

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens
områden
Ansökningar inom ekonomiskt bistånd som
sker digitalt, andel (%).

20

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

54%

50%

38%

70%

70%

Rapport
16 av 44
Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad
erfarenhet. (SN)
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

60%

Strukturerade och standardiserade metoder
inom socialtjänstens område, andel (%)

Målnivå

BM-värde

50%

59%

Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service. (SBN)
50%

50%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

46

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov

3,75

Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5

3,93

Målnivå

BM-värde

60

64

4,0

Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN)
100%

Indikator (prognos helår)

Agenda 2030

Handläggningstid i veckor, ärende
komplett till beslut
Handläggningstid i veckor, ansökan
inkommen till expedierad
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Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

3,5

3,7

5

4,0

12,4

11,3

12

10,8
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Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (TFK)
50%

50%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

50%

Bibliotekets digitala utbud - böcker och
tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)
45%

Barnbokslån, andel (%)

40%

50%
50%

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen,
andel nöjda medborgare (%)

60%

Möjligheten för invånare att nyttja
kommunens idrotts- och motionsanläggningar,
andel nöjda medborgare (%)

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK)
100%
Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Utfall
2020
81%

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

22

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

85%

90%
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Målområde livsmiljö
Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både
social- och ekologisk hållbarhet.
Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de
upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.
Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till
naturresursuttaget i ekosystemen.

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas
utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2021 är
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade
prognosen av måluppfyllelsen visar 38 procent uppfylld (grönt), 56 procent på väg att uppfyllas
(gult) och 6 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, exempelvis resultat under
2021 avser mätår 2020.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor. (KS)
50%

50%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Utfall
2020

Målnivå

BM-värde6

75%

Kommunen som en plats att bo och leva på,
andel nöjda medborgare (%)7
55%

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

6

Utfall T1
2021

60%

Benchmarking sker med Stockholms län förutom trygghet kvinnor/män där benchmarking sker med alla deltagande kommuner.

7

Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ.
Därför saknas resultat från tidigare år
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Mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. (KS)
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

Delvis

Ja

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

217

208

203

59%

50%

43%

87

100

Analys och åtgärder vid könsskillnader i
nyckeltal görs av alla nämnder

BM-värde

Mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. (KS)
33%

33%

33%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Insamlat mat- och restavfall, kg/person
Miljöbilar i kommunorganisationen,
andel (%)
Antal resor (påstigningar) per invånare
gjorda med kollektivtrafik

Mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. (KS)
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

68%

Avlopp som får godkänt vid inventering,
andel (%)

Målnivå

BM-värde

80%

Mål: Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och
trygga utbildningsmiljöer. (BUN)
33%

67%
Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn
är tryggt i förskolan, andel (%).

96%

97%

96%

96%

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i
skolan, andel (%)

81%

90%

86%

83%

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i
skolan, andel (%)

74%

79%

80%

79%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030
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Mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en
del av lärandet. (BUN)
100%
Agenda
2030

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

1,7

1,5

1,7

2,0

Målnivå

BM-värde

40%

20%

36%

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

92%

90%

78%

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

90%

90%

74%

BM-värde

Indikator (prognos helår)
CO2e per kilo inköpt livsmedel

*heltidstjänster
Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN)
33%

67%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel (%)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Mål: Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. (SBN)
100%
Agenda
2030

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

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

86,6%

94%

90%

Utfall T1
2021

Målnivå

Mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. (TFK)
100%
Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Utfall
2020

50%

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda
medborgare (%)

50%

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

25

BM-värde
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Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

50%

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker,
torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)

50%

Skötsel av byggnader där kommunen har
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel
nöjda medborgare (%)

Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK)
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020

Utfall T1
2021

147

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda
lokaler

Målnivå

BM-värde

150

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK)
100%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Utfall
2020
47%

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar,
andel (%)

26

Utfall T1
2021

Målnivå

BM-värde

45-55%

43%
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Målområde ekonomi
Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den
kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:
-

budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

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

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas
utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2021 är
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade
prognosen av måluppfyllelsen visar 90 procent uppfylld (grönt), 7 procent på väg att uppfyllas (gult)
och 3 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, exempelvis resultat under
2021 avser mätår 2020.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Övergripande finansiella mål
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr)
100%
Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Budgetavvikelse (mnkr)

8

Benchmarking sker med Stockholms län.
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Utfall
2020

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde8

17,9 mnkr

15,2 mnkr

0 mnkr

0 mnkr
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Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)
Resultat i procent av skatteintäkterna (%)

Utfall
2020

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde

4,8%

4,9%

2,0%

5,9%

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde

35%

43,4%

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)

Utfall
2020
38,0%

Soliditet för kommunen

Nämndernas mål
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS)
100%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Utfall
2020

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde

0,4 %

0,0%

0%

0%

Utfall
2020

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde

1,1%

0,6%

0%

0%

3,0%

0%

-9,8%

6,1%

0%

-5,1%

-14,7%

0%

-14,9%

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)

25%

25%

50%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Resultatavvikelse i procent (%) av budget
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen
förskola, (%)
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)
Resultatavvikelse i procent (%) av budget
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)
Nettokostnadsavvikelse individ- och
familjeomsorg (%)

Utfall
2020

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde

3,3%

3,1%

0%

0%

-2,4%

0%

-8,2%

-0,6%

0%

4,1%

-27,1%

0%

-12,3%

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)
Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Utfall
2020

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde

-20%

0,0%

0%

0%

66%

66%

42%

Självkostnadstäckningsgraden9

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)
33%

67%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Utfall
2020

Prognos
2021

Målnivå

BM-värde

5,8%

2,7%

0%

0%

95

88

71,7

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och
felavhjälpande underhåll (kr/kvm)

5%

Vakansgrad lokaler (%)

9

Nytt sätt att beräkna självkostnadstäckningsgraden införs fr.o.m. 2021. Utfall är därför ej jämförbart med tidigare år.
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Väsentliga personalförhållanden
Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för
att ge välfärdstjänster av hög kvalitet och att kommunens invånare får en bra vardag.

Personalöversikt
Anställda i Vaxholms stad
Antal anställda

2018

2019

2020

Mars
2021

858

868

844

824

kvinnor (%)

79

76

77

77

män (%)

21

24

23

23

610

624

611

595

kvinnor med tillsvidareanställning (%)

76

75

76

75

kvinnor deltid (%)

27

27

24

34

män med tillsvidareanställning (%)

57

57

61

63

Män deltid (%)

23

18

19

24

Antal tidsbegränsade anställningar

135

106

120

115

Antal timanställda

113

138

113

114

Antal tillsvidareanställda

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro Vaxholms stad
Total sjukfrånvaro
kvinnor (%)
män (%)
-29 år (%)
30-49 år (%)
50- år (%)
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar)
Antal sjukdagar per anställd

2018

2019

5,9
6,5
3,7
4,2
5,5
6,8
42,7

5,9
6,5
3,6
3,6
5,5
6,9
45,9
25

2020
7,6
8,4
4,8
5,2
6,9
9,0
39,6
26

Jan-mars
2021
7,8
8,4
5,7
4,5
7,3
9,1
47,2
29

Sjukfrånvaron för perioden jan-mars är lägre än 2020. Snittet var då 8,4 procent och i år 7,8
procent.
Utbildningsförvaltningen står för högre andel av sjukfrånvaro, då frånvaron har legat mellan 1012 procent under hela perioden och endast sjunkit under loven. Läget är dock stabilt och
verksamheterna har kunnat hantera frånvaron på ett tillfredställande sätt, genom prioriteringar i
verksamheterna.
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av corona.
Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det.
En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där
kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har
varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta
beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins
utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med
nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring
gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av
pandemin som möjligt.
HR-enheten har haft en central roll och bland annat arbetat med följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riskbedömningar och scenarioplanering,
personalplan vid stängning av skola eller vid mycket stor frånvaro,
information till chefer, fackliga organisationer, medarbetare, skyddsombud,
riktlinjer till chefer i arbetsrättsliga arbetsmiljöfrågor utifrån information från SKR,
daglig frånvarokontroll och sammanställning,
kompetensinventering av samtliga medarbetare,
intresseanmälan (för dem som frivilligt kan hjälpa till där det behövs),
rutin för bortgång av anställd,
utbildning timanställda (med Österåkers kommun),
annonsering/rekrytering,
bemanningspool,
fackliga förhandlingar för att kunna flytta medarbetare mellan olika avtal.

Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete
med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att
förankra och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut medverkar enheten vid
kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnande digitala SSR-mötena två
gånger per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin arbetat med att på olika vis ta
fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora informationsflödet, och i
högre grad nå den lokala målgruppen. På webben finns ständigt uppdaterade coronasidor med
samlad information, och i nyhetsflödet uppdateras kontinuerligt med både lokala och regionala
pandemirelaterade nyheter. Allmänheten ges vid varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt
i Vaxholm uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten hittar
den senaste säkerställda informationen. Information i kortare format sänds varje månad till alla
hushåll via kommunens informationssida i tidningen Lotsen. Livesända frågestunder på facebook,
filmer med olika representanter från verksamheterna, skyltar, affischer och utskick vid olika tillfällen
till alla hushåll i kommunen är några ytterligare exempel på insatser som genomförts vid sidan av de
ordinarie kanalerna.
Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och
servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande
digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat
övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset.
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IT-enheten har under våren arbetat med att färdigställa restpunkterna från uppgraderingen av
stadens Microsoftplattform för att möjliggöra effektivt distansarbete för alla medarbetare. På grund
av fortsatt problem med Skype har ledningen beslutat att införa Teams som ett komplement till
Skype. Teams kommer att tillgängliggöras för alla medarbetare under maj månad och kunna
användas för möten där kraven på informationssäkerhet är begränsad.
Antalet ärenden till Helpdesk har minskat sedan uppgraderingen av IT-miljön, men på grund av att
våra användare till och från fortsatt upplever störningar i kommunikationsplattformen, har vi en
särskild bevakning på dessa ärenden.
Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag.
Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts
direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och
medborgarmöten tillsammans med Polisen.
Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att
minska smittspridningen i samhället. Det gick bra att ringa eller mejla för att få information.
Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Skyltar har satts upp med maxantal personer som får vistas i
turistbyrån samtidigt.
Upphandlingsenheten jobbar mestadels på distans och följer övriga rekommendationer. Genom
distansmöten stödjer de verksamheterna när det efterfrågas. Planerade arbeten fortlöper
oförhindrat.
Planenhetens arbete har påverkats av pandemin. Enhetens arbete är till stor del beroende av
samverkan mellan medarbetarna i gruppen, vilket har blivit mer komplicerat och tidsödande när det
ska ske digitalt. Vår delvis lagstadgade kommunikation och dialog med medborgarna har också blivit
mer komplicerat och tidsödande i och med att vi undviker fysiska möten. Även de digitala mötena
med politiker har medfört extra arbetsinsatser. Periodvis har flera medarbetare i nyckelpositioner
varit sjuka, vilket gjort att tidsplaner delvis har skjutits fram.
Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer och exploatörer i
investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och
restriktioner har efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på
byggarbetsplatser. Distansmöten har i regel fungerat, men bristande nätverksuppkopplingar och
svårigheter att snabbt lyfta frågor mellan olika medarbetare och projektdeltagare har medfört fler
samt mer tidskrävande möten. Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med
externa parter har medfört generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat
genomförande avseende bland annat avtal, detaljplaner och byggnationer.
Möten med externa intressenter avseende markköp och exploateringar av olika slag har skjutits på
framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med
förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner.

Barn- och utbildningsnämnden
Kvalitet
Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats
under pandemin. För förskolans del syns det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visar en
lägre rekommendationsgrad och fler anser att de inte får tillräcklig information om barnets
utveckling.
Ökat fokus på digitalisering har medfört att skolan använder fler digitala verktyg i undervisningen,
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vilket troligen påskyndat utvecklingen mot en högre digital kompentens bland både barn, elever och
personal. Det finns elever i skolan som gynnats av pandemin genom att de fått en bättre och
lugnare studiemiljö i hemmet. Trots att pandemin inneburit en högra frånvaro har eleverna lyckats
nå sina kunskapsmål generellt.
Man har dock inte kunnat genomföra möten IRL i den utsträckning som är nödvändig. Det gäller till
exempel elevhälsokonferenser, föräldramöten och APT, vilken leder till kvalitetsbrister.
Kulturskolan har inte kunnat genomföra konserter och uppspel som planerat. Fjärr- och
distansundervisning har varit utmanande speciellt för nybörjare, yngre elever och
gruppundervisning.
Måltidsenheten har trots pandemin lyckats servera mat på rätt tid och till rätt kvalitet lagad från
grunden, även om menyn blev något förenklad för att minska trängsel i matsalarna.
Livsmiljö
Pandemin har påverkat personalen arbetsmässigt. Det har inneburit fler arbetsuppgifter och en
ökad arbetsbelastning. Det finns en stor oro och ovisshet inför det nya och vad som ska eller inte
ska hända. Att pandemin har ökat arbetsbelastning och stress gäller alla verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltningen. Sjukfrånvaro bland medarbetare har inneburit att de medarbetare
som varit på plats har fått andra arbetsuppgifter – som t ex byte av verksamhet. Det har inte funnits
tillräckligt med vikarier för att täcka den frånvarande personalen.
Ekonomi
Ett ökat antal vikarier och svårigheter att få tag i dem har inneburit höga, extraordinära kostnader
för både förskolor och skolor. Vi ser även ett ökat behov av resursassistenter under pandemin. Flera
skolor har samtidigt dragit ner på personal för att uppnå en budget i balans.
Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund att det varit svårt att marknadsföra
sig under pandemin. Man har inte lyckats fylla alla lediga platser i kurskatalogen och detta medför
förlorade intäkter.
Måltidsenheten har haft ökade kostnader för personal (vikarier), material och råvaror på grund av
pandemin. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt engångsprodukter har inneburit ökade
kostnader. Det har även varit brist på detta, varför priset ökade. När elever äter i klassrummen blir
serveringen dyrare eftersom maten måste fördelas på mindre kantiner. Det ökade även matsvinnet
temporärt och ökade behovet av diskmedel.
Folkhälsomyndighetens direktiv är fortfarande vägledande och verksamheterna och förvaltningen
kommunicerar regelbundet med vårdnadshavare via Unikum. Krisledningsmöten hålls varje vecka
där vi regelbundet följer upp hur vi förebygger smitta och följer upp konsekvenserna av
coronapandemin.

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Fastighetsenheten
Enheten har inventerat uthyrningsbara lokaler och bedömt antalet personer som får vistas i dessa
utifrån pandemirekommendationer.
Upphandlade entreprenörer har under våren haft hög sjukfrånvaro vilket påverkat en del tidsplaner
och utförande.
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Tekniska enheten
Tekniska enheten planerar för att anordna tillfälliga sommarparkeringar, ökad parkeringsbevakning
kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökad städningen av
offentliga toaletter och tömning av papperskorgar.
På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många
avbokningar har gjorts av tider inklusive i ishallen. Allmänhetens åkning har varit inställd under
början av 2021.
Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud pågår samt framtagning av rutiner för
tillvägagångssätt och skyltning.
Stadsbiblioteket
Biblioteket var stängt fram till den 25 januari och har sedan dess haft öppet med max antal
besökare och reducerade öppettider. Inga evenemang eller aktiviteter har kunnat genomföras. Det
är en utmaning att bedriva en verksamhet som är smittsäker både för personal och besökare. Det
blir lätt trångt på en del ställen i biblioteket. Inga klassbesök har genomförts. Ett fåtal pedagoger
lånar eller beställer ”ihop-plockning” av böcker, framför allt från förskolorna. Till största delen får
barnen inte tillgång till litteratur och läsning som normalt.
Kulturverksamhet
Alla fysiska evenemang har ställts in då maxantal publik är 8 personer. De evenemang som har
hållits har varit digitala. Det är svårt att planera framåt då det är osäkert med restriktioner kring
publikmängd.

Socialnämnden
Övergripande
Bemanningen har varit god i samtliga verksamheter. Ingen större påverkan av sjukfrånvaro på grund
av covid-19. Samtliga medarbetare som ville vaccinera sig, inom äldreomsorgen, gjorde det i
februari/mars. Fysiska möten har minskat markant under pandemin. Ökad andel av personalen har
lärt sig att använda den teknik som finns att tillgå, tex Skypemöten.
Avdelningen för myndighetsutövning
Distansarbetet har fortsatt under årets första månader och kommer så att göra under sommaren.
Fysiska möten hålls endast i undantagsfall. De digitala mötena har blivit en vana och något som
medarbetarna även framledes kommer att använda i vissa sammanhang.
Avdelningen för egen regi
Besökare får nu komma till boendet, även om det sker under vissa restriktioner.
Dagverksamheterna hålls öppna med mindre grupper. Förhoppningen är att kunna öppna som
vanligt efter sommaren.
Kanonen har hållits stängd, men beräknar att öppna upp sista maj. Dock med restriktioner om max
antal personer och hålla avstånd vid sammankomsterna.
Skyddsutrustning
Tillgången på skyddsutrustning har varit god. Bristvaruavtalet har inte behövt nyttjas, då
verksamheterna fått beställt skyddsutrustning från vanliga avtalet.

Stadsbyggnadsnämnden
Coronapandemin har påverkat bygglov- och GIS-enhetens verksamhet, liksom alla andra
verksamheter inom förvaltningen och kommunen.

34

Rapport
30 av 44
En ökande ärendemängd under 2020 har gjort att enheten nu under början av våren 2021 inte
klarat att hantera hela ärendemängden och temporärt tvingats stoppa fördelningen av nya ärenden
till handläggarna, för att de ska kunna få till beslut i befintliga ärenden. Detta kommer att medföra
en ökande handläggningstid under resten av våren, sommaren och troligen även en bit in på
hösten. Detta kommer även leda till reducerade intäkter i de ärenden där lagstadgad
handläggningstid kommer att överskridas och avgifterna därmed måste sänkas.
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Ekonomiskt resultat
Resultaträkning
Stadens resultaträkning (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Varav exploateringsintäkter

Bokslut
jan-apr
40,6

BudgetBudget avvikelse Prognos
jan-apr
jan-apr
helår
33,3

7,3

113,1

PrognosBudget avvikelser
helår
helår
105,5

7,7

Bokslut
jan-apr
2020
33,3

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-246,0

-249,5

3,5

-746,2

-741,4

-4,8

-239,9

-13,7

-14,5

0,8

-41,8

-43,5

1,7

-13,9

-219,0

-230,7

11,6

-674,9

-679,4

4,5

-220,6

248,9

242,6

6,3

740,6

727,7

12,9

228,0

Generella statsbidrag och utjämning

-8,2

-7,2

-1,0

-24,6

-21,7

-2,9

-8,5

Verksamhetens resultat

21,6

4,7

17,0

41,1

26,6

14,5

-1,0

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

Finansiella intäkter

0,0

0,5

-0,5

1,5

1,5

0,0

0,2

Finansiella kostnader

-2,6

-2,8

0,2

-7,6

-8,3

0,7

-3,9

Resultat efter finansiella poster

19,1

2,4

16,7

35,0

19,8

15,2

-4,8

Årets resultat

19,1

2,4

16,7

35,0

19,8

15,2

-4,8
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Driftredovisning per nämnd och verksamhet
Driftredovisning per nämnd
(mnkr)

Bokslut
Bokslut
Bokslut Intern- Bokslut
Intäkter Kostnader handel
netto
jan-apr
jan-apr jan-apr jan-apr

Budget Budget- Prognos
netto avvikelse
netto
jan-apr
jan-apr
helår

Bokslut
Budget Prognosnetto
netto avvikelse jan-apr
helår
helår
2020

Kommunstyrelsen

5,7

-26,8

-0,8

-22,0

-25,5

3,5

-76,6

-76,6

0,0

-24,7

Varav exploateringsintäkter

2,6

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Barn- och utbildningsnämnden

16,5

-119,9

-14,3

-117,7

-118,1

0,5

-350,5

-352,5

2,0

-116,1

Socialnämnden

10,2

-68,3

-4,0

-62,1

-65,6

3,6

-186,7

-192,7

6,0

-60,7

Nämnden för teknik, fritid och
kultur

5,8

-38,8

13,6

-19,4

-20,6

1,2

-53,7

-55,2

1,5

-18,7

Stadsbyggnadsnämnden

2,2

-3,7

-0,1

-1,6

-2,4

0,8

-7,4

-7,4

0,0

-2,2

Summa nämnder

40,4

-257,6

-5,5

-222,7

-232,3

9,6

-674,8

-684,3

9,5

-222,3

Pensionskostnader,
semesterlöneskuld m.m.

0,2

-2,0

0,0

-1,9

-4,1

2,2

-16,5

-12,2

-4,3

-3,6

Kapitaltjänstintäkt

0,0

0,0

5,4

5,4

5,7

-0,3

16,3

17,0

-0,7

5,6

40,6

-259,6

-0,1

-219,1

-230,7

11,6

-675,0

-679,5

4,5

-220,3

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

248,9

0,0

0,0

248,9

242,6

6,3

740,6

727,7

12,9

228,0

Generella statsbidrag och
utjämning

27,7

-35,9

0,0

-8,2

-7,2

-1,0

-24,6

-21,7

-2,9

-8,8

Verksamhetens resultat

317,3

-295,6

-0,1

21,6

4,7

16,9

41,0

26,6

14,4

-1,1

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

-0,5

1,5

1,5

0,0

0,2

Finansiella kostnader

0,0

-2,5

0,0

-2,5

-2,8

0,3

-7,5

-8,3

0,8

-3,8

317,3

-298,1

-0,1

19,1

2,4

16,7

35,0

19,8

15,2

-4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

317,3

-298,1

-0,1

19,1

2,4

16,7

35,0

19,8

15,2

-4,8

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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Driftredovisning per
verksamhet (mnkr)

Bokslut
Bokslut
Bokslut Intern- Bokslut
Intäkter Kostnader handel
netto
jan-apr
jan-apr jan-apr jan-apr

Budget Budget- Prognos
netto avvikelse
netto
jan-apr
jan-apr
helår

Bokslut
Budget Prognosnetto
netto avvikelse jan-apr
helår
helår
2020

Politisk verksamhet

0,0

-2,7

0,0

-2,7

-3,0

0,4

-8,8

-9,1

0,3

-2,9

Infrastruktur, skydd

7,9

-19,7

-0,7

-12,5

-15,9

3,4

-46,7

-46,8

0,2

-15,7

Varav exploateringsintäkter

2,6

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Kultur och fritid

0,7

-5,8

-3,6

-8,7

-9,6

0,9

-26,4

-29,1

2,7

-9,6

16,1

-112,3

-14,8

-111,1

-112,4

1,3

-328,6

-335,0

6,4

-110,4

Vård och omsorg

7,5

-56,7

-3,6

-52,8

-54,4

1,6

-158,4

-158,7

0,2

-52,2

Individ- och familjeomsorg

0,4

-7,7

-0,1

-7,4

-8,8

1,4

-21,3

-26,5

5,2

-6,8

Särskilt riktade insatser

2,0

-2,3

0,0

-0,3

-0,2

-0,1

-0,7

-0,7

0,0

0,2

Affärsverksamhet

0,6

-0,6

-0,1

-0,2

-0,9

0,8

-1,7

-1,6

-0,1

-0,3

Gemensamma verksamheter

5,2

-49,8

17,6

-27,0

-27,0

0,0

-82,2

-76,8

-5,3

-24,6

40,4

-257,6

-5,5

-222,7

-232,3

9,6

-674,8

-684,3

9,5

-222,3

Pensionskostnader,
semesterlöneskuld m.m.

0,2

-2,0

0,0

-1,9

-4,1

2,2

-16,5

-12,2

-4,3

-3,6

Kapitaltjänstintäkt

0,0

0,0

5,4

5,4

5,7

-0,3

16,3

17,0

-0,7

5,6

40,6

-259,6

-0,1

-219,1

-230,7

11,6

-675,0

-679,4

4,5

-220,3

Pedagogisk verksamhet

Summa nämnder

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

248,9

0,0

0,0

248,9

242,6

6,3

740,6

727,7

12,9

228,0

Generella statsbidrag och
utjämning

27,7

-35,9

0,0

-8,2

-7,2

-1,0

-24,6

-21,7

-2,9

-8,8

Verksamhetens resultat

317,3

-295,6

-0,1

21,6

4,7

16,9

41,0

26,6

14,4

-1,1

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

-0,5

1,5

1,5

0,0

0,2

Finansiella kostnader

0,0

-2,5

0,0

-2,5

-2,8

0,3

-7,5

-8,3

0,8

-3,8

317,3

-298,1

-0,1

19,1

2,4

16,7

35,0

19,8

15,2

-4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

317,3

-298,1

-0,1

19,1

2,4

16,7

35,0

19,8

15,2

-4,7

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentarer
Utfallet fram till och med april månad visar ett resultat på 19,1 mnkr vilket överstiger budgeten med
16,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 15,2 mnkr och ett resultat på 4,9 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr varav 2,6 mnkr avser
exploateringsintäkter för Skutvikshagen och Pålsundsstrand. Resterande överskott beror på
kostnader som förväntas komma under senare delen av året. Kommunstyrelsens helårsprognos är
en budget i balans.
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Resultatet varierar
mellan olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott fram till april månad men
helårsprognosen är en budget i balans både för grundskolan och förskolan. Det prognostiserade
överskottet är en kombination av att SAMS- samverkan och stöd inte behöver förbruka hela sin
budget samt tillkommande statsbidrag och budgettillskott från kommunfullmäktige. Barn- och
utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 2,0 mnkr.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,6 mnkr. Det stora överskottet i socialnämnden
finns inom individ- och familjeomsorgen med anledning av lägre kostnader jämfört med budget
inom försörjningsstöd samt volymöverskott inom barnplaceringar. Äldreomsorgen redovisar också
ett överskott som beror på färre placeringar inom särskilt boende jämfört med budget. Däremot går
hemtjänstverksamheten med underskott pga högre timkostnader jämfört med budget i egen regin.
Funktionshinderomsorgen visar också ett underskott med anledning av högre volymer jämfört med
budget. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 6,0 mnkr.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr. På en
övergripande nivå består överskottet av ej använd budget för entreprenad och konsulter samt
kompensation för ökade kostnader till följd av satsningar som inte blir realiserade. Det är
framförallt kompensationen för nya bibliotekslokaler som bidrar till överskottet. Detta vägs dock
delvis upp av ökade kostnader för löpande fastighetsservice, fjärrvärmekostnader och minskade
intäkter från idrottshallar. Nämnden för teknik, fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 1,5
mnkr.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Överskottet beror dels på
högre bygglovsintäkter till följd av att flera äldre ärenden avslutas som genererar intäkter. Den
andra förklaringen till överskottet är att nämnden har haft vakanser inom tillsynsverksamheten.
Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos är en budget i balans.
Pensionskostnader
Pensionsprognosen för innevarande år har försämrats med -4,3 mnkr jämfört med budget.
Pensionsprognosen blev försenad och kom ekonomienheten tillhanda efter att periodens bokslut
var stängd. Med anledning av detta speglar inte utfallet per april månad den nya prognosen utan
den försämrade pensionsprognosen återspeglas i helårsprognosen. Resultatet på raden
pensionskostnader är därför cirka 2,2 mnkr bättre jämfört med vad den egentligen ska vara enligt
den nya pensionsprognosen. Den försämrade pensionsprognosen beror på nya
livslängdsantaganden om att människor lever längre.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Skatteprognoserna har förbättrats jämfört med budget. De ursprungliga prognoserna för hur
Coronapandemin skulle komma att påverka landets ekonomi har inte besannats. Det ekonomiska
läget är därför bättre jämfört med vad man trodde för ett år sedan. Värt att nämna är att vi har
cirka 8,1 mnkr i utökade generella statsbidrag under 2021 som en kompensation för ett
skatteintäktsbortfall som nu inte verkar bli av. Vi har därmed en överkompensation av statliga
medel även i år.

39

Rapport
35 av 44

Investeringsredovisning
Löpande investeringar (mnkr)

Bokslut Prognos
jan-apr
helår

PrognosBudget avvikelse
helår
helår

Kommunstyrelsen
IT

-0,5

-2,0

-2,0

0,0

Summa

-0,5

-2,0

-2,0

0,0

Gator och trafik

-0,8

-6,8

-6,8

0,0

Fastighetsunderhåll och ombyggnad

-3,7

-15,0

-15,0

0,0

Hamnar, kajer

-0,1

-1,0

-1,0

0,0

Fritid

0,0

-1,0

-1,0

0,0

Park och mark

0,0

-1,0

-1,0

0,0

Klimatåtgärder

-0,1

-1,0

-1,0

0,0

Infartsparkering

-0,7

-2,0

-2,0

0,0

0,0

-2,0

-2,0

0,0

-0,1

-1,0

-1,0

0,0

0,0

-3,0

-3,0

0,0

-0,1

-2,0

-2,0

0,0

Nytt bibliotekssystem

0,0

-0,3

-0,3

0,0

Slöjdsalar Rindö skola

0,0

-3,0

-3,0

0,0

Vaxö skola interiör ombyggnad

0,0

-3,5

-3,5

0,0

Konstgräs

0,0

-1,0

-1,0

0,0

-5,6

-43,6

-43,6

0,0

Inventarier

0,0

-2,5

-2,5

0,0

Summa

0,0

-2,5

-2,5

0,0

Digital utveckling

0,0

-0,2

-0,2

0,0

Inventarier och utrustning

0,0

-0,3

-0,3

0,0

Miljöbil

0,0

-0,4

-0,4

0,0

Summa

0,0

-0,8

-0,8

0,0

Digital utveckling

0,0

-0,1

-0,2

0,1

Löpande investering

0,0

-0,1

-0,1

0,0

Summa

0,0

-0,2

-0,3

0,1

-6,2

-49,1

-49,2

0,1

Nämnden för teknik, fritid och
kultur

Lekplatsinsats
Bredband
Mark scoutstuga och parkering
VAD och väg ÅVC

Summa
Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Summa löpande investeringar
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Långsiktiga investeringar
Långsiktiga investeringar (mnkr)
Utbyggnad Vaxö skola

Bokslut Prognos
jan-apr
helår

PrognosBudget avvikelse
helår
helår

Ack.
Projektets
Utfall Projektets
Prognosbudget
apr
prognos
avvikelse
/kalkyl
2021

Start

Slut
Prognos

-0,1

-1,5

-16,0

14,5

-4,4

-29,0

-29,0

0,0

2018

2023

Resarö skola

0,0

-1,5

-1,0

-0,5

-1,9

-40,0

-40,0

0,0

2018

2024

Förskolan Lägerhöjden

0,0

-0,2

0,0

-0,2

-0,3

-42,0

-42,0

0,0

2018

2024

SÄBO 1 inkl garage

0,0

-6,0

0,0

-6,0

-1,4

-190,0

-190,0

0,0

2018

2025

-2,9

-11,5

-10,0

-1,5

-9,1

-200,0

-120,0

-80,0

2019

2027

0,0

0,0

-2,0

2,0

-0,7

-6,7

-6,7

0,0

2022

2023

-2,1

-5,1

0,0

-5,1

-7,8

-11,0

0,0

-11,0

2020

2021

Trafiksäkerhetshöjande åtg

0,0

-1,5

-3,0

1,5

0,0

-4,5

-6,0

1,5

2021

2021

Trafikåtgärder SÖF

0,0

-0,2

-7,0

6,8

0,0

-7,0

-7,0

0,0

2021

2021

Bibliotek

0,0

0,0

-9,0

9,0

0,0

0,0

-9,0

9,0

2021

2021

-5,1

-27,5

-48,0

20,5

-25,6

-530,2

-449,7

-80,5

Kajen
Engarn Trafikplats
GC-Rindövägen

Summa investeringar

Totala investeringar (mnkr)

Bokslut Prognos
jan-apr
helår
-11,2

-76,6

PrognosBudget avvikelse
2020
helår
-97,2

20,6

Utbyggnad Vaxö skola har erhållit förhandsbesked. Projektering pågår för Resarö skola efter beslut
från KS. I projekt SÄBO 1 kommer marken under året att förberedas inför att spränga för garaget.
Kajprojektets budget har förändrats eftersom det inledningsvis fanns stora osäkerheter kring
kajernas skick, renoveringsbehov och omfattning. Därtill har även nivån på medfinansieringsbidrag
varit oklar. Kommunen har landat i att projektet beräknas kosta cirka 200 mnkr efter
medfinansieringsbidraget. I juni får kommunen besked om bidragets omfattning för att därefter
fastställa projektets ekonomiska och geografiska ramar. Trafikplats Engarn blir uppskjutet eftersom
Trafikverket har skjutit fram byggstarten till 2022. GC-Rindövägen etapp 1 är färdigställd medan
etapp 3 förväntas bli klar under hösten. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder skjuts delvis till nästa år.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Söderfjärdsskolan går långsamt framåt eftersom åtgärderna inte nått
konsensus.
GC-Rindöväg finns med i vår investeringsredovisning. Planen är att netta ut investeringen mot
exploateringsbidraget kommunen har fått från exploatören. Det finns dock nya rekommendationer
på hur exploateringsbidrag ska bokföras vilket kan innebära att investeringen inte kan nettas ut mot
exploateringsbidraget. Den nya rekommendationen kan innebära att kommunen tvingas
intäktsredovisa hela exploateringsbidraget samma år som GC-vägen tas i bruk samtidigt som
investeringen skrivs av under flera år framåt. Vi vet att det pågår många diskussioner kring den nya
rekommendationen och ekonomienheten undersöker just nu hur vi ska hantera detta tillsammans
med SKR.
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Exploateringsredovisning
Bokslut
jan-apr

Prognos
2021

Budget
2021

Prognosavvikelse

Ack. Utfall
tom apr
2021

Projektets
prognos

Projektets
budget

Prognosavvikelse

0,0

109,5

108,1

1,3

23,6

249,4

248,4

1,0

-1,9

-1,9

-2,0

0,1

-11,1

-11,1

-7,5

-3,6

Skyddsrum

0,0

-3,5

-3,5

0,0

0,0

-7,0

-7,0

0,0

Övrigt

0,0

-0,1

-0,4

0,3

-2,2

-3,0

0,0

-3,0

Sanering

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

Blynäsviken

0,0

0,0

0,0

0,0

-21,3

-21,3

-15,0

-6,3

Johannesberg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,4

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

-1,1

0,0

-1,1

-1,9

103,9

102,3

1,6

-12,1

205,9

214,5

-8,6

Norrberget
exploatering (mnkr)
Inbetalningar

Försäljning
Kostnader

Rivning

Investeringar

Resultatförda
kostnader

Johannesberg
Summa

Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget
syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan,
särskilt boende för äldre samt en förskola. Projektet inleddes i samband med att
kommunfullmäktige år 2011 beslutade att ersätta den befintliga Norrbergsskolan med en ny skola
för årskurs 7–9 på Campus Vaxholm. Beslutet möjliggjorde därmed att platsen istället kan användas
för nytt ändamål. Under byggnationen av den nya skolan genomfördes i augusti 2016 ett samråd för
en ny detaljplan på Norrberget. Den 2 september, månaden efter, inbjöds exploatörer till en
markanvisningstävling för området. Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs i mars 2017 till
vinnare av tävlingen. I anslutning till antagandet av detaljplanen i juni 2018 inbetalade Besqab
handpenning i enlighet med godkänt köp- och genomförandeavtal. Rivning av Norrbergsskolan är
avslutad.
Det ackumulerade utfallet för Norrbergets exploateringsprojekt uppgår till -12,1 mnkr fram till april
månad. Majoriteten av kostnaderna avser rivningen av Norrbergsskolan. I posten
saneringskostnader återfinns både kostnaden för sanering och ersättning från försäkringsbolaget.
Utfallet är självrisken.
I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har
även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens
förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr.
Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att
de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.
Utrangeringskostnader (mnkr)
Norrbergsskolan
Lägerhöjdens förskola
Summa

Ack. utfall
-14,4
-1,3
-15,7
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Första tillträdesdagen för exploatören var 19 maj 2021. I samband med tillträdet betalade
exploatören 109,5 mnkr till Vaxholm stad som en del av köpeskillingen. Vaxholm stad betalade
samtidigt exploatören 3,5 mnkr för att uppförandet av nya skyddsrumsplatser. Detta återfinns inte i
tabellen Exploateringsredovisning eftersom tillträdet skedde i maj och bokslutet avser perioden
januari till och med april.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda
och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen
är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter
är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara
ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är
samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och
upphandling.

Viktiga händelser
•

Den 19 mars 2021 fick detaljplanen för Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen
möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.

•

Den 6 april 2021 fick också detaljplanen för Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen
möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder,
en utveckling av befintlig bebyggelse och ny bostadsbebyggelse i området.

•

Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Detta möjliggör för att
exploatören Besqab inom kort kan tillträda sin första etapp.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr varav 2,6 mnkr avser
exploateringsintäkter för Skutvikshagen och Pålsundsstrand. Resterande överskott beror på
kostnader som förväntas komma under senare delen av året. Kommunstyrelsens helårsprognos är
en budget i balans.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
netto
jan-apr

Budget Budget- Prognos
netto avvikelse
netto
jan-apr
jan-apr
helår

Budget Prognosnetto avvikelse
helår
helår

Bokslut
jan-apr
2020

Politisk verksamhet

-1,9

-2,1

0,2

-6,2

-6,2

0,0

-1,9

Fysisk och teknisk planering

-1,0

-3,5

2,6

-10,7

-10,7

0,0

-3,9

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

-2,0

0,0

-6,0

-6,0

0,0

-2,0

-16,2

-16,8

0,6

-50,8

-50,6

-0,2

-15,8

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd

-0,7

-0,7

0,0

-2,0

-2,0

0,0

-0,6

Överförmyndarnämnden

-0,3

-0,4

0,1

-0,9

-1,1

0,2

-0,4

-22,0

-25,5

3,5

-76,6

-76,6

0,0

-24,7

Varav exploateringsintäkter

Räddningstjänst & samhällsskydd
Ledning, stöd & service

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

Viktiga händelser
•

Delvis åldersblandade klasser på Rindö skola och minskad kapacitet till 105 elever.

•

Beslut om att stänga förskolan Ytterby till augusti 2021 på grund av vikande barnantal.

•

Upphandling av ny lärplattform klar under våren.

•

Fler har rätt till vuxenutbildning, vilket kan öka volymen.

•

Satsning på digital skolutveckling: Ny organisation och struktur för systematisk uppföljning
av digitaliseringsarbetet för fortsatt utveckling enligt nationell digitaliseringsstrategin för
skolväsendet.

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Resultatet varierar
mellan olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott fram till april månad men
helårsprognosen är en budget i balans både för grundskolan och förskolan. Det prognostiserade
överskottet är en kombination av att SAMS- samverkan och stöd inte behöver förbruka hela sin
budget samt tillkommande statsbidrag och budgettillskott från kommunfullmäktige. Barn- och
utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 2,0 mnkr.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
netto
jan-apr

Budget Budget- Prognos
netto avvikelse
netto
jan-apr
jan-apr
helår

Budget Prognosnetto avvikelse
helår
helår

Bokslut
jan-apr
2020

Nämnd- och styrelse

-0,1

-0,2

0,0

-0,4

-0,5

0,1

-0,1

Kulturskola

-1,7

-1,6

0,0

-4,9

-4,9

0,0

-1,6

Fritidsgårdar

-0,7

-0,7

0,0

-2,0

-2,0

0,0

-0,7

Öppen förskola

-0,4

-0,4

0,0

-1,2

-1,2

0,0

-0,4

Förskola, ped omsorg

-22,8

-24,5

1,7

-64,6

-66,9

2,3

-23,3

F-klass, Grundskola, Fritids

-58,3

-57,6

-0,7

-173,1

-171,8

-1,3

-57,2

Gymnasieskola

-18,8

-18,8

-0,1

-56,5

-56,3

-0,3

-17,1

VUX; SFI

-1,2

-1,2

0,0

-3,7

-3,7

0,0

-1,2

Gemensam admin

-3,6

-3,4

-0,2

-11,0

-10,2

-0,7

-3,0

-10,9

-11,6

0,7

-33,7

-35,0

1,3

-12,9

0,9

1,8

-0,9

0,7

0,0

0,7

1,3

-117,7

-118,1

0,5

-350,5

-352,5

2,0

-116,1

-0,7

0,0

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,1

-118,4

-118,1

-0,2

-350,5

-352,5

2,0

-116,0

SAMS
Egen regi
Total
Volym- och övrig avräkning
Periodens resultat
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Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark.
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt
tillstånd, tillsyn och yttranden.

Viktiga händelser
Fastighetsenheten
•

Enheten har i samarbete med socialförvaltningen och ekonomienheten tagit fram en ny
modell för internhyra för socialförvaltningens fastighetsbestånd. Målsättningen är att få
den beslutad och implementerad till 2022 års budget.

•

Förhandling med facket kring en organisationsförändring pågår. Enheten har utfört en
kompetensinventering som pekade på ett ökat behov av kvalificerad administration bland
annat gällande avtalsadministration.

•

Enhetens upphandling av fastighetsskötsel är överklagad och förvaltningen inväntar svar
från förvaltningsrätten.

Kultur
•

Sedan 1 januari ligger kulturansvaret under biblioteket. De två verksamheterna tillsammans
ger fördelar avseende effektivitet och möjlighet att utveckla verksamheten.

Stadsbiblioteket
•

Stadsbiblioteket kunde öppna igen den 25 januari efter att ha varit stängt sedan den 21
december. Första veckan var det öppet för en person åt gången och man kunde endast
hämta ut reserverade böcker. Från 1 februari är biblioteket öppet för fem personer åt
gången och med reducerade öppettider samt med delvis reducerad service.

Tekniska enheten
•

Teknisk handbok är under framtagning. Handboken beskriver standarderna för hur stadens
anläggningar ska byggas. Handboken kommer att underlätta i alla stadsbyggnads- och
exploateringsprojekt och ligga till grund för entreprenader.

•

Det nya boknings- och bidragssystemet håller på att implementeras. Systemet kommer att
förenkla möjligheten att boka tider/lokaler och även förenkla administrationen gällande
lokalbokningar. Systemet kommer även att ge en tydlig struktur för arbetet med att
planera, genomföra och följa upp föreningsbidrag.

Ekonomiskt resultat
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr. På en
övergripande nivå består överskottet av ej använd budget för entreprenad och konsulter samt
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kompensation för ökade kostnader till följd av satsningar som inte blir realiserade. Det är
framförallt kompensationen för nya bibliotekslokaler som bidrar till överskottet. Detta vägs dock
delvis upp av ökade kostnader för löpande fastighetsservice, fjärrvärmekostnader och minskade
intäkter från idrottshallar. Nämnden för teknik, fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 1,5
mnkr.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
netto
jan-apr

Budget Budget- Prognos
netto avvikelse
netto
jan-apr
jan-apr
helår

Budget Prognosnetto avvikelse
helår
helår

Bokslut
jan-apr
2020

Nämnd- Och Styrelseverksamhet

-0,1

-0,1

0,0

-0,3

-0,3

0,0

-0,1

Fysisk och teknisk planering

-0,3

-0,1

-0,1

-0,4

-0,4

0,0

0,0

Turistverksamhet

-0,2

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

0,0

0,0

Gator och vägar

-4,1

-4,4

0,4

-10,6

-10,7

0,2

-4,6

Parker

-1,4

-1,4

0,0

-5,6

-5,6

0,0

-1,4

Allmän Fritidsverksamhet

-0,2

-0,3

0,1

-1,0

-1,0

0,0

-0,4

Allmän Kulturverksamhet, Övrig

-0,2

-0,4

0,2

-0,9

-1,1

0,2

-0,2

Bibliotek, Extern Information

-1,4

-1,9

0,5

-4,4

-5,8

1,4

-1,5

Idrotts- Och Fritidsanläggning

-5,0

-4,8

-0,2

-14,6

-14,4

-0,2

-5,3

Hamnverksamhet

-0,3

-0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

-0,1

Kommersiell verksamhet

0,2

0,0

0,2

-0,1

0,0

-0,1

-0,2

Fördelade Lokalkostnader

-4,6

-4,6

0,0

-9,5

-9,5

0,0

-4,1

Fördelad Gemensam Verksamhet

-1,9

-2,2

0,3

-6,4

-6,4

0,0

-0,8

-19,4

-20,6

1,2

-53,8

-55,3

1,5

-18,7
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Socialnämnden
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande.

Viktiga händelser
•

Planeringen för överlämnande av särskilt boende till Förenade Care har påbörjats. Förenade
Care har haft informationsträffar med samtliga medarbetare och förfrågan har gått ut till
samtliga om att gå över till Förenade Care eller stanna kvar i stadens verksamheter.

•

Enligt Migrationsverkets prognos för 2021 ska 22 personer anvisas till Vaxholm. Under
första kvartalet har ännu inga nyanlända tagits emot utifrån årets fördelningstal.

Ekonomiskt resultat
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,6 mnkr. Det stora överskottet i socialnämnden
finns inom individ- och familjeomsorgen med anledning av lägre kostnader jämfört med budget
inom försörjningsstöd samt volymöverskott inom barnplaceringar. Äldreomsorgen redovisar också
ett överskott som beror på färre placeringar inom särskilt boende jämfört med budget. Däremot går
hemtjänstverksamheten med underskott pga högre timkostnader jämfört med budget i egen regin.
Funktionshinderomsorgen visar också ett underskott med anledning av högre volymer jämfört med
budget. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 6,0 mnkr.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
netto
jan-apr

Budget Budget- Prognos
netto avvikelse
netto
jan-apr
jan-apr
helår

Budget Prognosnetto avvikelse
helår
helår

Bokslut
jan-apr
2020

Förvaltningsledning

-1,4

-2,0

0,6

-5,5

-6,0

0,6

-1,8

Overhead myndighet och utförare

-5,0

-4,6

-0,3

-14,6

-14,1

-0,5

-4,5

Socialnämnd

-0,2

-0,2

0,0

-0,6

-0,6

0,0

-0,2

Individ- och familjeomsorg

-4,7

-6,5

1,7

-13,3

-19,5

6,2

-4,0

Funktionshinderomsorg

-17,0

-15,8

-1,2

-50,9

-47,5

-3,4

-16,3

Äldreomsorg

-32,8

-35,5

2,7

-98,6

-101,8

3,1

-32,8

Myndighetsutövning

-1,0

-1,0

0,0

-3,0

-3,0

0,0

-1,1

Bidrag till föreningar

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

-62,1

-65,6

3,6

-186,7

-192,7

6,0

-60,7
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Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister,
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar.

Viktiga händelser
•

En handlingsplan som tagits fram efter förra vårens genomlysning av enhetens verksamhet
har redovisats för och godkänts av till stadsbyggnadsnämnden i början av 2021. Arbete med
att genomföra åtgärderna i handlingsplanen pågår.

•

Rekrytering av två projektanställda tillsynsjurister för perioden 2021-2022 är klar, och de
nya medarbetarna är på plats från och med maj.

Ekonomiskt resultat
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Överskottet beror dels på
högre bygglovsintäkter till följd av att flera äldre ärenden avslutas som genererar intäkter. Den
andra förklaringen till överskottet är att nämnden har haft vakanser inom tillsynsverksamheten.
Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos är en budget i balans.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
netto
jan-apr

Budget Budget- Prognos
netto avvikelse
netto
jan-apr
jan-apr
helår

Budget Prognosnetto avvikelse
helår
helår

Bokslut
jan-apr
2020

Stadsbyggnadsnämnd

-0,1

-0,1

0,0

-0,3

-0,3

0,0

-0,1

Bygglovsverksamhet

0,4

0,1

0,3

0,1

0,1

0,0

-1,6

GIS

-0,3

-0,6

0,2

-1,4

-1,7

0,3

-0,3

Tillsyn

-0,5

-0,7

0,3

-2,5

-2,2

-0,3

0,0

Rådgivning Bygglov

-0,8

-0,8

0,0

-2,4

-2,4

0,0

0,0

Strandskydd

-0,3

-0,2

-0,1

-0,5

-0,6

0,0

0,0

Stadsbyggnadsförvaltningen

0,0

-0,1

0,1

-0,3

-0,3

0,0

0,0

Bygglov och GIS-enheten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

-1,6

-2,4

0,8

-7,4

-7,4

0,0

-2,2
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Åtgärdsplan tertial 1 2021
Barn- och utbildningsnämnden

50
1

Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande
tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når
beslutad nivå.

Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan tertial 1 2021
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Mål 1
Mål
Ekonomin är långsiktigt hållbar
Vi ser att kostnaden våra verksamheter i förskolan och grundskolan exklusive fritidsverksamheten
fortfarande ligger över vad som är budgeterat. Nettokostnadsavvikelsen ligger högre än kommuner vi
jämför oss med samt riket. Kostnaden för fritidsverksamheten ligger strax under BM.
Nettokostnadsavvikelsen i grundskolan visar en högre kostnad på 6,1% jämfört med likande
kommuner. Detta ska ställas i relation till en lägre nettokostnad i fritidshemmet på -14%.
Sammantaget ger detta en positiv resultatavvikelse för grundskolan.

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån
Nettokostnadsavvikelse i förskolan

Utfall
2020

Utfall
2021

Mål
2020

Mål
2021

BMvärde

3%

0%

0%

-9,8 %

Nettokostnadsavvikelse i grundskolan

6,1 %

0%

0%

-5,1 %

Nettokostnadsavvikelse fritidshemmet

-14 %

Infördes i
plan
(år/mån)

-14,9 %

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Nedläggning av förskola Båten

Ulrika Strandberg

januari
2021

Nedläggning av förskola Ytterby

Anders Roxström

augusti
2021

Organisation i grundskolorna

Anders Roxström

dec 2021

Skapande av två förskoleområden

Anders Roxström

mars 2021

Översyn kostnadsfördelning och grundbelopp mellan grundskola
och fritids

Anders Roxström

dec 2021

Beskrivning av planerade åtgärder
På grund av vikande antal barn har Båten lagts ner vid årsskiftet. Vi har genomfört en omorganisation
som skapat två förskoleområden med var sin rektor. Ytterby förskola läggs ner per den 1 augusti.
Beslut i BUN i april. Konsekvenser för personal vidtagna.
Åtgärder som är vidtagna under 2020 är en översyn av grundbeloppet och en omfördelning mellan
stadier och fritidshemmet är gjord inför 2021. En fortsatt bevakning av hur kostnaderna bokförs
mellan grundskola och fritidshemmet behövs även fortsättningsvis.
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Mål 2
Mål
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån

Utfall
2020

Utfall
2021

Mål
2020

Mål
2021

BMvärde

Infördes i
plan
(år/mån)

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Beskrivning planerade åtgärder
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Mål 3
Mål
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån

Utfall
2020

Utfall
2021

Mål
2020

Mål
2021

BMvärde

Infördes i
plan
(år/mån)

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Beskrivning av planerade åtgärder
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Åtgärdsplan 2021
Socialnämnden

55
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Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande
tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorerna med sämst
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når
beslutad nivå.
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Mål 1
Nämndens mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens
verksamheter.
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån

Utfall 2019

Utfall 2020

Målnivå
2020

BM-värde

71

69

78

79

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Infördes i
plan
(år/mån)

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete enligt tidigare plan med aktivitetsansvarig och
aktivitetsombud.

Aktivitetsansvarig

Klart

Planeringsdag med tema ”brukare i fokus”

Enhetschef

Klart

Sätta upp lådor för synpunkter och klagomål på varje enhet.

Biträdande enhetschef

Klart

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska informerar boende om hur
kontakt med och besök av läkare fungerar.

Omvårdnadsansvarig
SSK

Klart
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Mål 2
Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån
Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)

Utfall
2019

Utfall 2020

Målnivå
2020

BM-värde

Infördes i
plan
(år/mån)

24

40

20

35,8

2 021

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete med att stödja personer med behov av långvarigt
ekonomiskt bistånd, stöd i utbildning sysselsättning

Enhetschef

2021-12-31

Beskrivning planerade åtgärder
Under året har förvaltningen kartlagt samtliga personers förutsättningar att etablera sig på
arbetsmarknaden. I flertalet fall bedöms personerna inte vara till arbetsmarknadens förfogande.
Att personerna uppbär ekonomiskt bistånd beror ofta på att Försäkringskassan inte godtar
sjukskrivning eller att de kan sakna nödvändig utbildning.
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Åtgärdsplan tertial 1 2021
Stadsbyggnadsnämnden

59
10

Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande
tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når
beslutad nivå.
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Mål 1
Mål
Invånare och företagare är nöjda med bemötandet.
Resultatet av 2020 års NKI‐mätning är ännu inte publicerat i sin helhet, utan endast för delmängden
företagare. I denna kategori visar resultatet att vi ligger väl över nämndens samlade mål.
Stadsbyggnadsnämnden saknar dock en egen indikator för denna delmängd.

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån

Utfall
2020

NöjdKund‐Index (NKI), Bygglov

Utfall
2021

46

Mål
2020

Mål
2021

60

BM‐
värde

Infördes i
plan
(år/mån)

60

20/01

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete med att utveckla processen för att besluta om
bygglov.

Christoffer Amundin

2021‐12‐31

Fortsätta arbetet med att utveckla arbetssättet.

Christoffer Amundin

2021‐12‐31

Utveckla samtalet om service med medarbetarna på enheten.

Christoffer Amundin

2021‐12‐31

Beskrivning av planerade åtgärder
Det pågående arbetet behöver fortgå med verksamhetsutveckling av arbetssätt och processer
(utveckling av mallar, rutiner, arbetsflöden och arbetsfördelning mellan enhetens medarbetare).
Implementering av nya beslutsmallar från SKR (för byggärenden enligt PBL) har inte kunnat ske under
2020, då SKR till följd av den pågående coronapandemin tvingats prioritera andra arbetsuppgifter
och inte publicerat de nya mallarna som planerat. I avvaktan på detta har de nuvarande mallarna
uppdaterats hjälpligt.
Även implementering av den nya digitala ansökningsmodulen (e‐tjänst) till Castor, som möjliggör
inloggning med Bank‐id i pågående bygglovsärende har försenats till följd av coronapandemin.
Arbete pågår nu med den nya modulen i testmiljö så att medarbetarna ska kunna lära sig hur den
fungerar, innan den implementeras i skarpt läge. Enligt nuvarande plan ska modulen kunna öppnas
för ansökningar innan midsommar.
Syftet med åtgärderna är att förbättra gransknings‐, handläggnings‐ och beslutsprocessen i
bygglovsärenden samt övriga beslutsärenden, och att få bättre möjlighet att systematiskt
kvalitetssäkra och utveckla arbetet.
En annan viktig punkt är samtalet med medarbetarna om service. Vad är god service? Kan arbetet,
mallar och standardsvar ändras för att upplevelsen av service ska öka, utan att det medför extra
arbete?
Det är viktigt att poängtera att de åtgärder som tagits fram inte kommer att påverka NKI för 2021, då
denna indikator redovisas släpande med ett år. Det är först kommande år som det går att se om
årets pågående och planerade åtgärder får avsedd effekt.
Det bör också påpekas att upplevelsen av service också är knutet till den faktiska resurs som finns för
att lämna god service. Finns inte tillräckliga resurser avsatta för detta kommer det inte vara möjligt
att radikalt höja resultatet för NKI (Nöjd Kund Index).
Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan tertial 1 2021
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Mål 2
Mål
Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån
Resultatavvikelse i procent (%) av
budgeten (för den samlade
verksamheten)
Självkostnadstäckningsgraden i procent
(%) av budgeten (för
bygglovsverksamheten)

Utfall
2020

Utfall
2021

Mål
2020

Mål
2021

BM‐
värde

Infördes i
plan
(år/mån)

‐20 %

34 %

0%

0%

0%

20/01

42 %

134 %

75 %

66 %

66 %

20/01

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt analys av självkostnadstäckningsgraden.

Christoffer Amundin

2021‐06‐30

Fortsatt analys av finansieringen av verksamheten utifrån styrande
lagstiftning.

Christoffer Amundin

2021‐06‐30

Jämförande studie med andra kommuner.

Christoffer Amundin

2021‐06‐30

Fortsatt genomförande av handlingsplan efter genomlysningen.

Christoffer Amundin

2021‐06‐30

Beskrivning av planerade åtgärder
Avvikelserna för de ekonomiska indikatorerna har för T1 2021 förändrats radikalt.
Detta gäller både för resultatavvikelse i procent (%) av budgeten (för hela verksamheten) och för
självkostnadstäckningsgraden i procent (%) av budgeten (för bygglovsverksamheten).
Ändringen i bokföring av kostnader och uppdelning av den tidigare bygglovsverksamheten i tre delar
(bygglov, tillsyn och rådgivning), där de delar som ska skattefinansieras och de som får
avgiftsfinansieras hålls isär. Resultatet visar att ekonomin är i balans, och kanske till och med för
höga vad gäller intäkterna för bygglovsverksamheten. Utvecklingen för dessa indikatorer behöver
dock ses över längre tid och det är ännu för tidigt att bedöma definitivt.
Ett fortsatt arbete med de fyra indikatorer som togs fram vid bokslutet 2020 får därför tills vidare
ligga kvar oförändrade enligt nedan.
1. Fortsatt analys av självkostnadstäckningsgraden.
2. Fortsatt analys av finansieringen av verksamheten utifrån styrande lagstiftning.
3. Jämförande studie med andra kommuner.
Med resultat av dessa tre åtgärder, är bedömningen att det ska finnas ett bra beslutsunderlag
framtaget inför yttrandet inför budget 2022 som behandlas i stadsbyggnadsnämnden i september
2021.
Utöver det ovan redovisade fortsätter arbetet med verksamhetsutveckling utifrån den handlingsplan
som tagits fram efter genomlysningen.
4. Fortsatt genomförande av handlingsplan efter genomlysningen.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2021/86.049
1 av 3

§ 105 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Information noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.
3. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörlig ränta för
den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.
Informationen nedan avser situationen per 2021-04-30.
1. Aktuell likviditetssituation
Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 – 187 mnkr.
På kontot fanns per 2021-04-30 ett belopp på 35,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0
mnkr; den totala reserven uppgick således till 60,6 mnkr.
Vi har därmed en mindre avvikelse i likviditetsreserven jämfört med finanspolicyns ramar. Fluktuationer
i likviditetsreserven är normala. Trots att kommunen ligger något lägre i likviditetsreserven jämfört med
finanspolicyns ramar föreligger inte något behov av ytterligare upplåning. Inom kort kommer
kommunen att få exploateringsintäkter för Norrberget vilket kommer att öka likviditetsreserven över
gränsen för finanspolicyns ramar.
2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.
3. Utlåning till bolag
Vaxholms Smeden 3 AB:
Vasavägen 13 AB:
Rindö skoltomt AB:
Summa:

11,9 mnkr
0,7 mnkr
5,2 mnkr
17,8 mnkr

4. Skuldportföljens volym och motparter
Staden har långfristiga lån på 360,0 mnkr per 2021-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.
Av lånen löper 14 % till fast ränta, 86 % till rörlig ränta.
Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 39% till fast ränta, 61% till rörlig ränta.
Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-06-03
2 av 3
Kommunstyrelsen
Det innebär att kommunen avviker från finanspolicyns regler om maximal andel rörlig ränta. Det finns
däremot en plan för att komma i balans under året. I maj månad kommer kommunen att få en stor
inbetalning för exploateringen av Norrberget. Inbetalningen kommer att användas för att amortera en
stor andel av en låneskuld på 152 mnkr som förfaller i september månad. Resterande del av skulden
som inte amorteras kommer att omsättas som fasta och rörliga lån. Andelen rörliga lån kommer efter
detta understiga 50% enligt finanspolicyns ramar.
5. Skuldportföljens kapitalbindning
Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att
denne har krediten under en bestämd löptid.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-04-30 är
1,66 år.
6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta
Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-04-30 är 1,00 år.
Snitträntan uppgår per detta datum till 1,46 %.
Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.
7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 90,0 mnkr i ränteswappar per
2021-04-30, samtliga med Nordea som motpart.
8. Leasing
Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.
Avgifter på avtal inom ett år

2 529 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år

4 420 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.
Låntagare

Belopp

Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten AB
Totalt

97,4 mnkr
2,0 mnkr
99,4 mnkr

Nordea
Nordea

10. Pensioner
Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2021-06-03
3 av 3
Kommunstyrelsen

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 40
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30, 2021-05-12.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26
Änr KS 2021/86.049
1 av 3

§ 40 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Information noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.
3. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörlig ränta för
den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.
Informationen nedan avser situationen per 2021-04-30.
1. Aktuell likviditetssituation
Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 – 187 mnkr.
På kontot fanns per 2021-04-30 ett belopp på 35,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0
mnkr; den totala reserven uppgick således till 60,6 mnkr.
Vi har därmed en mindre avvikelse i likviditetsreserven jämfört med finanspolicyns ramar. Fluktuationer
i likviditetsreserven är normala. Trots att kommunen ligger något lägre i likviditetsreserven jämfört med
finanspolicyns ramar föreligger inte något behov av ytterligare upplåning. Inom kort kommer
kommunen att få exploateringsintäkter för Norrberget vilket kommer att öka likviditetsreserven över
gränsen för finanspolicyns ramar.
2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.
3. Utlåning till bolag
Vaxholms Smeden 3 AB:
Vasavägen 13 AB:
Rindö skoltomt AB:
Summa:

11,9 mnkr
0,7 mnkr
5,2 mnkr
17,8 mnkr

4. Skuldportföljens volym och motparter
Staden har långfristiga lån på 360,0 mnkr per 2021-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.
Av lånen löper 14 % till fast ränta, 86 % till rörlig ränta.
Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 39% till fast ränta, 61% till rörlig ränta.
Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2021-05-26
2 av 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Det innebär att kommunen avviker från finanspolicyns regler om maximal andel rörlig ränta. Det finns
däremot en plan för att komma i balans under året. I maj månad kommer kommunen att få en stor
inbetalning för exploateringen av Norrberget. Inbetalningen kommer att användas för att amortera en
stor andel av en låneskuld på 152 mnkr som förfaller i september månad. Resterande del av skulden
som inte amorteras kommer att omsättas som fasta och rörliga lån. Andelen rörliga lån kommer efter
detta understiga 50% enligt finanspolicyns ramar.
5. Skuldportföljens kapitalbindning
Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att
denne har krediten under en bestämd löptid.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-04-30 är
1,66 år.
6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta
Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-04-30 är 1,00 år.
Snitträntan uppgår per detta datum till 1,46 %.
Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.
7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 90,0 mnkr i ränteswappar per
2021-04-30, samtliga med Nordea som motpart.
8. Leasing
Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.
Avgifter på avtal inom ett år

2 529 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år

4 420 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.
Låntagare

Belopp

Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten AB
Totalt

97,4 mnkr
2,0 mnkr
99,4 mnkr

Nordea
Nordea

10. Pensioner
Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2021-05-26
3 av 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30, 2021-05-12.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-05-12
Änr KS 2021/86.049
1 av 3
Förvaltningsnamn
Koray Kahruman
Ekonomichef

Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1. Information noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.
3. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörlig ränta för
den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.
Informationen nedan avser situationen per 2021-04-30.
1. Aktuell likviditetssituation
Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 – 187 mnkr.
På kontot fanns per 2021-04-30 ett belopp på 35,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0
mnkr; den totala reserven uppgick således till 60,6 mnkr.
Vi har därmed en mindre avvikelse i likviditetsreserven jämfört med finanspolicyns ramar. Fluktuationer
i likviditetsreserven är normala. Trots att kommunen ligger något lägre i likviditetsreserven jämfört med
finanspolicyns ramar föreligger inte något behov av ytterligare upplåning. Inom kort kommer
kommunen att få exploateringsintäkter för Norrberget vilket kommer att öka likviditetsreserven över
gränsen för finanspolicyns ramar.
2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

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
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-05-12
Änr KS 2021/86.049
2 av 3

3. Utlåning till bolag
Vaxholms Smeden 3 AB:
Vasavägen 13 AB:
Rindö skoltomt AB:
Summa:

11,9 mnkr
0,7 mnkr
5,2 mnkr
17,8 mnkr

4. Skuldportföljens volym och motparter
Staden har långfristiga lån på 360,0 mnkr per 2021-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.
Av lånen löper 14 % till fast ränta, 86 % till rörlig ränta.
Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 39% till fast ränta, 61% till rörlig ränta.
Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.
Det innebär att kommunen avviker från finanspolicyns regler om maximal andel rörlig ränta. Det finns
däremot en plan för att komma i balans under året. I maj månad kommer kommunen att få en stor
inbetalning för exploateringen av Norrberget. Inbetalningen kommer att användas för att amortera en
stor andel av en låneskuld på 152 mnkr som förfaller i september månad. Resterande del av skulden
som inte amorteras kommer att omsättas som fasta och rörliga lån. Andelen rörliga lån kommer efter
detta understiga 50% enligt finanspolicyns ramar.
5. Skuldportföljens kapitalbindning
Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att
denne har krediten under en bestämd löptid.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-04-30 är
1,66 år.
6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta
Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-04-30 är 1,00 år.
Snitträntan uppgår per detta datum till 1,46 %.
Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.
7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 90,0 mnkr i ränteswappar per
2021-04-30, samtliga med Nordea som motpart.
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Tjänsteutlåtande

2021-05-12
Änr KS 2021/86.049
3 av 3

8. Leasing
Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.
Avgifter på avtal inom ett år

2 529 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år

4 420 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.
Låntagare

Belopp

Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten AB
Totalt

97,4 mnkr
2,0 mnkr
99,4 mnkr

Nordea
Nordea

10. Pensioner
Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30, 2021-05-12.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-05-06
Änr KS 2021/28.106
1 av 1

§ 74 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet
Norrvatten
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Norrvattens nuvarande låneram utökas med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att
klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer,
ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom
förbundet lyder under självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga,
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.
Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån
sin andel.
Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga ut
vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och
anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.
Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att föreslå
förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att låneramen utökas från den i
förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr.
Förbundsfullmäktige beslutade den 10 mars 2021 (§6) att hemställa till medlemskommunerna att
medge en ökning av nuvarande låneram med 800 Mkr till 2 100 Mkr.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-04-21/§ 29
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2021-04-07
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inklusive bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk

För kännedom:

annika.palmgren@norrvatten.se

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21
Änr KS 2021/28.106
1 av 1

§ 29 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet
Norrvatten
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Norrvattens nuvarande låneram utökas med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att
klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer,
ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom
förbundet lyder under självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga,
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.
Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån
sin andel.
Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga ut
vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och
anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.
Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att föreslå
förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att låneramen utökas från den i
förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr.
Förbundsfullmäktige beslutade den 10 mars 2021 (§6) att hemställa till medlemskommunerna att
medge en ökning av nuvarande låneram med 800 Mkr till 2 100 Mkr.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2021-04-07
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inklusive bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk

För kännedom:

annika.palmgren@norrvatten.se

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr KS 2021/28.106
1 av 2
Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Norrvattens nuvarande låneram utökas med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att
klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer,
ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom
merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde
motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom
förbundet lyder under självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga,
finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.
Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan
inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån
sin andel.
Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga ut
vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och
anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.
Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att föreslå
förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att låneramen utökas från den i
förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr.
Förbundsfullmäktige beslutade den 10 mars 2021 (§6) att hemställa till medlemskommunerna att
medge en ökning av nuvarande låneram med 800 Mkr till 2 100 Mkr.

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
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr KS 2021/28.106
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2021-04-07
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inklusive bilagor

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk

För kännedom:

annika.palmgren@norrvatten.se

75

76

77

Rapport
Diarienummer

Projektnummer

NV2021-065

Utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten
Hemställan till medlemskommunerna

Norrvatten
2021-02-10

78

Norrvatten

2 (10)

Innehållsförteckning
1. Bakgrund __________________________________________________________ 3
2. Behov av utbyggnad av Görvälnverket _________________________________ 3
2.1. Framtida vattenbehov ............................................................................................ 3
2.2. Ökad produktionskapacitet .................................................................................... 4
2.3. Förbättrad rening ................................................................................................... 5
2.4. Kemisk barriär ....................................................................................................... 6
2.5. Tidplan för investering i Görvälnverket ................................................................ 6
2.6. Investeringsnivå i Görvälnverket........................................................................... 7
3. Ledningsinvesteringar _______________________________________________ 7
4. Norrvattens totala investeringar _______________________________________ 8
5. Ekonomi och vattentaxan ____________________________________________ 9
6. Utökning av låneramen _____________________________________________ 10

79

Norrvatten

3 (10)

1. Bakgrund
I Norrvattens förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt
godkännande för att förändra förbundets låneram. Idag uppgår Norrvattens låneram till 1 300
miljoner kronor och förbundets låneskuld låg vid årsskiftet 2020/2021 på 1 025 miljoner
kronor. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer låneskulden uppgå till cirka 1 300 miljoner
kronor, vilket innebär att låneramen behöver justeras under 2021. Justeringen behövs för att
kunna fortsätta att investera i utökad kapacitet i Görvälnverket och i huvudvattenledningarna
fram till medlemskommunerna. En trygg dricksvattenproduktion av hälsosamt dricksvatten
är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. Norrvatten behöver kunna
producera mer vatten för att möta befolkningstillväxten i medlemskommunerna. Det är
också nödvändigt att förbättra reningen för att säkerställa vattenkvaliteten även framöver.
För medlemskommunerna gäller att de ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar och
skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på
summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalar in till förbundet från det att
kommunen blev medlem i förbundet.

2. Behov av utbyggnad av Görvälnverket
Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, anlades för första gången 1929. Vissa delar av
dagens vattenverk byggdes på 1940-talet och sedan dess har ett antal större utbyggnader
genomförts för att anpassa vattenreningen till en ökad vattenförbrukning och krav på
hälsosamt och gott dricksvatten. Den senaste utbyggnaden i kapacitet gjordes i slutet av
1960-talet, då ytterligare ett fällningssteg byggdes till. Därefter har flera anpassningar gjorts
för att utöka kapacitet och reningsförmåga.

2.1. Framtida vattenbehov
Norrvattens dricksvattenproduktion har under de senaste årtiondena legat på en relativt stabil
nivå trots att invånarantalet ökat kraftigt, vilket beror på att utvecklingen av vattensnål teknik
minskat vattenförbrukningen per person. Sedan mitten av 2010-talet kan en ökning av
vattenproduktionen noteras. Framöver prognostiseras (RUFS-låg) en konstant ökning av
behovet då befolkningsökningen beräknas överstiga minskningen i hushållens
vattenförbrukning.
I dagsläget uppgår maxkapaciteten i Görvälnverket till 200 000 kubikmeter per dygn.
Prognosen för vattenbehovet (maxdygnsbehovet) kommande årtionden bedöms vara
följande;
2030
220 000 kubikmeter per dygn
2035
229 000 kubikmeter per dygn
2040
238 000 kubikmeter per dygn
2045
246 000 kubikmeter per dygn
2050
255 000 kubikmeter per dygn
Slutsatsen är att det kommer att krävas en ökad produktion kommande år för att möta
behoven framöver. Nuvarande produktion bedöms klara maxdygnsbehovet fram till 2030.
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För att ha en marginal 2030 och för att möta behovet efter 2030 krävs att ett beslut om
utbyggnad tas under kommande år. Redan idag kan Norrvatten få leveransproblem vid
längre perioder av hög förbrukning, t.ex. värmeböljor. Det beror på att den uthålliga
produktionskapaciteten är lägre än maxkapaciteten.
Begreppet uthållig produktionskapacitet, eller förkortat uthållig kapacitet, används för att
förtydliga skillnaden mellan den teoretiskt dimensionerande produktionskapaciteten
(maxkapacitet) och den kapacitet som kan garanteras under årets alla dagar. Den uthålliga
kapaciteten tar hänsyn till en viss redundans i processen så utrymme finns för planerat och
akut underhåll (exempelvis avställd rå/renvattenpump, snabbfilter och UV-aggregat).

2.2. Ökad produktionskapacitet
I november 2016 gav Norrvattens styrelse därför VD i uppdrag att utreda alternativ för
Norrvattens framtida vattenproduktion. Sedan 2017 har Norrvatten arbetat tillsammans med
externa specialister, universitet, högskolor och branschorganisationer för att hitta en optimal
lösning för Norrvattens framtida vattenproduktion. Under 2017 - 2020 gjordes förstudier för
ny- eller utbyggnad av Görvälnverket. I de inledande förstudierna utreddes två huvudspår:
att utöka kapaciteten och reningen på Görvälnverket alternativt att bygga ny anläggning
bredvid nuvarande vattenverk. Resultatet från dessa förstudier innebar att kompletterande
förstudier gjordes där en etappvis utbyggnad studerades.
I detta arbete gjordes fördjupade utredningar av Görvälnverkets status och kapacitet.
Statusbesiktningarna visade att livslängden på Görvälnverket bedöms till ytterligare 10 - 20
år. Betongkonstruktionerna i Görvälnverket kan utgöra en riskfaktor men det visade sig att
betongkonstruktionerna har en bättre status än vad som tidigare har bedömts. Genom
regelbundna betongbesiktningar vart femte år bedöms riskerna för skador kunna kontrolleras
och åtgärdas. Reinvesteringarna i Görvälnverket omfattar främst maskinell utrustning, styr
och el.
Beträffande Görvälnverkets kapacitet är målsättningen att utöka maxkapaciteten med
ytterligare 20 000 kubikmeter per dygn till sammantaget 220 000 kubikmeter per dygn, för
att kunna möta kapacitetsbehovet (maxkapaciteten) till 2030.
Investeringar genomförs för närvarande med målsättningen att öka produktionen med 20 000
kubikmeter per dygn.
Parallellt med reinvesteringarna föreslås en successiv och etappvis utbyggnad av en
kompletterande anläggning som i förlängningen kan ersätta det nuvarande Görvälnverket.
Vartefter nya etapper tas i drift i den kompletterande anläggningen kan kapaciteten i det
befintliga Görvälnverket successivt minskas för en säkrare och stabilare produktion i det
befintliga vattenverket. Förslaget innebär således en successiv utbyggnad av en
kompletterande anläggning, samtidigt som livslängden för det befintliga vattenverket
förlängs genom reinvesteringar.
Föreslagen etappvis utbyggnad av den kompletterande anläggningen omfattar i huvudsak
följande delar:
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Ökad produktionskapacitet i nya produktionslinjer som dimensioneras successivt
driftsätts efter prognosticerat vattenbehov
Ny lågreservoar i anläggning eller i berg
Kompletterande slamhantering
Tredje mikrobiologisk barriär (utökad rening)
Nya intagsledningar och ny intagsbyggnad med maskinell utrustning
Kompletterande kemikaliehantering

Det framtida vattenverket kommer att ha nio produktionslinjer när det är fullt utbyggt.
Kapaciteten för varje produktionslinje uppgår till 35 000 kubikmeter per dygn, det vill säga
en total kapacitet på 315 000 kubikmeter per dygn när vattenverket är fullt utbyggt med alla
nio linjer i drift.
I föreslagen utbyggnad i etapp 1 ingår utbyggnad av följande anläggningsdelar:
•
•
•
•
•

Mark och stora ledningar
Byggkonstruktioner, bassänghallar och stora betongbassänger
Ventilation och rör
El och styr
Maskinell utrustning

Inom etapp 1 ingår merparten av de anläggningsdelar och konstruktioner som behövs för att
relativt enkelt kunna bygga ut upp till tre nya produktionslinjer, men bara en
produktionslinje byggs komplett färdig för dricksvattenproduktion. Det innebär att alla
betongkonstruktioner byggs i etapp 1, det vill säga även för produktionslinje två och tre, men
dessa linjer utrustas inte med maskinell utrustning och el-installationer. Vid behov kan dessa
två produktionslinjer relativt enkelt komplettera med maskinell utrustning och el när behov
uppstår.
Sammantaget innebär detta att utbyggnaden kan anpassas till Görvälnverkets förutsättningar,
befolkningsutvecklingen och teknikutvecklingen och att beslut kan tas successivt. Om
framtida statusbesiktningar visar att ex. vis. betongkonstruktionen blir sämre och verket inte
kan köras med full kapacitet finns förutsättningar att fatta ett beslut att bygga ut ytterligare
kapacitet i moduler om 35 000 kubikmeter per dygn.

2.3. Förbättrad rening
Under 2019 visade den mikrobiologiska barriäranalysen på Norrvatten att skyddet mot
bakterier och virus var otillräckligt. Norrvatten lever därmed inte upp till den nivå på
smittskydd som anges i Livsmedelverkets vägledning. Möjligheterna att stärka reningen
inom befintlig process är begränsade och kan inte ge det skydd som krävs. Det är därför
nödvändigt för Norrvatten att införa ett ytterligare reningssteg, det vill säga en tredje
mikrobiologisk barriär, som kan rena bort bakterier, virus och parasiter.
För att kunna få till en tillräcklig mikrobiologisk barriärhöjd, vid en etappvis utbyggnad,
kommer den tredje mikrobiologiska barriären (processteget) att byggas i den första etappen
av den kompletterande anläggningen, separerat från Görvälnverket. Föreslagen process
utgörs av ultrafilter kompletterat med UV-ljus och dosering av kloramin.
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2.4. Kemisk barriär
De flesta större vattenverk i Sverige och även internationella vattenverk har tre barriärer mot
mikrobiologiska föroreningar. De flesta vattenverk har också effektiva processer för att
reducera lukt och smak. Flera olika metoder används som till exempel långsamfiltrering,
UV-bestrålning eller dosering av aktivt kol. Dosering av aktivt kol används regelmässigt för
att producera ett hälsosamt, smak- och luktfritt och rent dricksvatten.
Under senare tid har dock oron för kemiska substanser i dricksvattnet ökat. Det är främst
läkemedelsrester med olika typer av giftiga organiska substanser, östrogen samt PFAS som
har uppmärksammats av forskare. Förekomst av dessa föroreningar har noterats i råvatten
från både Vänern, Vättern och Mälaren. Norrvatten har deltagit i FoU-arbete för att öka
kunskapen inom detta område. Prover ha tagits och analyserats på både råvatten och efter
Norrvattens olika processteg. Arbetet har visat att det kan finnas viss risk för att dessa ämnen
kan förekomma i dricksvattnet.
Det finns olika metoder för att rena råvattnet från föroreningarna, men kunskapsläget är
fortfarande oklart och några självklara tekniska lösningar eller processlösningar finns ännu
inte att tillgå. Bedömningen är därför att någon kemisk barriär inte bör byggs i den första
etappen som nu planeras. Istället görs förberedelser för att ett sådant reningssteg ska kunna
implementeras i framtiden i den nya anläggningen om kunskapsläget klarnar och behovet
skulle uppstå. Om en investering i en kemisk barriär skulle bli aktuellt får omprioriteringar
ske inom ramen för investeringsbudgeten alternativt får en ny framställan till
medlemskommunerna göras.

2.5. Tidplan för investering i Görvälnverket
Investeringar i att öka kapaciteten i Görvälnverket med 20 000 kubikmeter per dygn till
220 000 kubikmeter per dygn pågår och förväntas vara klara under 2028.
Under perioden 2021 – 2023 kommer planeringsarbetet för den kompletterande
anläggningen att fortsätta genom att programhandling, systemhandling och bygghandling tas
fram. Kapacitet för befintligt vattenverk respektive behovet av kompletterande kapacitet i
den nya anläggningen definieras i samband med att programhandlingen blir klar under 2021.
I samband med planeringsfasen kommer också den etappvisa utbyggnaden att förtydligas
med beskrivning av kombinationen av det befintliga och kompletterande vattenverket,
lämplig utbyggnadstakt definieras och förtydligande av risker med etappvis utbyggnad.
Från 2023 planeras utbyggnaden av etapp 1 att påbörjas efter att upphandling av
entreprenadarbetena har genomförts. Även utbyggnaden av den tredje mikrobiologiska
barriären påbörjas under 2023. Under 2028 kommer etapp 1 att driftsättas och en av tre
produktionslinjer tas i drift med en ökad kapacitet med 35 000 kubikmeter per dygn.
Från 2030 finns förutsättningar för en fortsatt etappvis utbyggnad baserat på avstämning mot
befolkningsprognos/vattenbehov samt statusen på det befintliga vattenverket där de
regelbundna betonginspektionerna är av stor betydelse.
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2.6. Investeringsnivå i Görvälnverket
Investeringarna i Görvälnverket uppskattas till cirka 1 400 miljoner kronor under perioden
2021 - 2028. Investeringen omfattar mark, bygg, el och rör, maskin, styrning och
övervakning, byggherrekostnader m.m. Reinvesteringar på cirka 300 miljoner kronor i det
befintliga verka ingår liksom en post på närmare 200 miljoner kronor för oförutsedda
kostnader.
Som framgår av tidplanen är investeringsbedömningarna för Görvälnverket gjorda i ett tidigt
skede. Säkrare underlag kommer succesivt att tas fram under 2021 – 23 inför upphandlingen.

3. Ledningsinvesteringar
Distribution av dricksvatten utgör en kärnverksamhet för Norrvatten. Distributionen ska ske
med rätt tryck, i rätt volym och under kontrollerade former till Norrvattens ägarkommuner.
Huvudvattenledningarna ska vara robusta och redundanta och varje punkt i huvudvattennätet
ska kunna försörjas från två håll. Totalt består Norrvattens ledningsnät av cirka 340 km
huvudvattenledningar med dimensioner mellan 300 och 1 200 mm.
En omfattande inventering av ledningsnätet har utförts och analyserats vid flera tillfällen.
Analyserna visar att vissa ledningar är i sämre skick och haverier har inträffat tidigare och
kan även inträffa framöver. Hydrauliska analyser av ledningsnätets funktion har utförts med
avseende på både kapacitet, tryck och vattenhastighet. Även en noggrann analys av
medlemskommunernas prognoser över befolkningsutveckling och dricksvattenbehov fram
till 2030 har genomförts.
Vad gäller ledningsnätets kapacitet kommer åtgärder att behöva göras på ett flertal punkter
under de kommande åren för att öka nätets förutsättningar att möta medlemskommunernas
prognosticerade dricksvattenförbrukning. Kapacitet på ledningsnätet kan tillskapas genom
att en ledning med större dimension förläggs eller att åtgärder vidtas i tryckstegringsstationer
för att trycka mer vatten genom befintliga ledningar.
Genom olika beräkningsmetoder har Norrvatten upprättat prognoser för det framtida
förnyelsebehovet av ledningsnätet. Behovet av förnyelsetakt har definierats som ombyggnad
eller tillbyggnad av cirka 2,5 km ledningar per år, vilket motsvarar cirka 0,75 procent av
ledningsnätets längd idag.
En genomgång av historiska investeringar i Norrvattens distributionsnät och
huvudledningsnät visar att upprättade planer i stort sett har följts. Under den senaste
femårsperioden ligger planerade och genomförda investeringar/reinvesteringar på nivån
drygt 100 miljoner kronor, vilket är på ungefär samma nivå som har föreslagits fram till år
2030.
För den kommande 10-årsperioden beräknas investeringarna i vattenledningar m.m. till cirka
1 400 miljoner kronor. Storleken på ledningsinvesteringarna bedöms således även framöver
vara genomsnittligt på samma nivå som Norrvatten har haft under de senaste tio åren.
Sammanställning över större investeringar över 10 miljoner kronor:
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Projekt
8577 H39-V500 stål Tibble etapp 2
3122 Hållbarkapacitet 2030
3134 Kem-Kalkvattenberedning
8556 UV-ljus Görväln
5087 TS-Stäket utbyggnad
5047 H01-Spånga-Gunnebogatan
5060 H01- Finspångsgatan
5086 H42-Märsta Port
8565 H01 Schultzvägen
5054 H53-Åkersberga-Rydbo
5055 H30-Sollentuna-Malmvägen
8557 Kungsängen Tryckstegring
5051 H31-Rotsunda V800
8517 H35-Görväln-Ryttarstugan
8513 Tryckstegring och V400 Norrtull
5088 TS-Ny tryckstegring Tureberg
8559 Hammarby utspädning uran
5033 H40-Redundans Knivsta
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Projekttyp

Årtal

Budget

Reinvestering

2021

10,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2021

31,1 mnkr

Reinvestering

2021

13,5 mnkr

Kapacitetshöjande

2021

14,0 mnkr

Reinvestering

2021

15,6 mnkr

Reinvestering

2021

12,0 mnkr

Reinvestering

2021

21,0 mnkr

Reinvestering

2021

29,0 mnkr

Reinvestering

2021

12,1 mnkr

Reinvestering

2021–2023

82,0 mnkr

Reinvestering

2021–2023

34,2 mnkr

Kapacitetshöjande

2021–2022

25,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2021–2023

51,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2021–2025

104,0 mnkr

Exploatering

2022–2023

23,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2022–2024

30,0 mnkr

2025

10,0 mnkr

2021–2030

156,0 mnkr

Reinvestering
Tvingande

4. Norrvattens totala investeringar
Sammantaget uppgår investeringsbehovet för perioden 2021 – 2030 till 2 800 miljoner
kronor, varav Görvälnverket står för cirka 1 400 miljoner kronor och
ledningsinvesteringarna för cirka 1400 miljoner kronor.
Under 10-årsperioden uppskattas kostnader enligt följande (miljoner kronor);
Görvälnverket
Ledningar m.m.
2021
30
313
2022
55
158
2023
85
119
2024
170
105
2025
220
101
2026
400
100
2027
400
100
2028
40
120
2029
0
170
2030
0
145
Summa
1 400
1 431
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5. Ekonomi och vattentaxan
De årliga intäkterna från vattenavgifterna uppgår idag till cirka 200 miljoner kronor. Det
ekonomiska resultatet uppgår de senaste åren till ett mindre överskott på 5 miljoner kronor
per år. Prognosen för 2020 och budgeten för 2021 ligger nära noll.
Investeringarna har de senaste årtiondet uppgått till i genomsnitt 150 miljoner kronor per år,
varav merparten har varit ledningsinvesteringar på cirka 125 miljoner kronor per år.
Avskrivningarna uppgår till cirka 70 miljoner kronor per år, vilket innebär att kassaflödet är
negativt. Upplåningen har varje år ökat med närmare 100 miljoner kronor.
En översiktlig ekonomisk bedömning har gjorts för kommande 10 års-perioden baserat på
följande ingångsfaktorer:
-

Investeringar i Görvälnverket med cirka 1 400 miljoner kronor och
ledningsinvesteringar m.m. med cirka 1 400 miljoner kronor.

-

Befolkningstillväxt enligt RUFS låg.

-

Avskrivningstider för nyinvesteringar utifrån Stockholm Vatten och Avfalls
avskrivningsnivåer.

-

Löner beräknas öka med 2 procent per år.

-

Inflationstakten bedöms till 1,1 %/år.

-

Räntan är inledningsvis 0,65 procent för att inom några år uppgå till 1,5 procent.

Huvudsakligen, som en följd av stora investeringar kommande år, beräknas kostnaderna för
avskrivningar och räntor, öka succesivt under 2020-talet, för att 2029/30 vara närmare 100
miljoner kronor högre än idag. För att balansera kostnadsökningarna behöver vattentaxan
höjas succesivt kommande årtionde. Det handlar uppskattningsvis om höjningar, med i
genomsnitt, cirka 4 procent per år för att resultatet 2029/2030 ska vara i balans.
Eftersom den stora kostnadsökningen kommer först 2028, då investeringen i Görvälnverket
aktiveras och resultatet belastas med avskrivningar, kan behovet av taxehöjningar hanteras
antingen genom löpande årliga taxehöjningar eller genom en större höjning år 2028/29. Hur
taxehöjningen ska hanteras får diskuteras kommande år, bl.a. med hänsyn till gällande VAlagstiftning.
Idag finansieras Norrvattens upplåning helt genom lån på finansmarknaden. Räntekostnaden
kan sänkas på två sätt. Om upplåningen skulle ske genom Kommuninvest, istället för på
finansmarknaden, skulle räntan kunna sänkas med 0,3 - 0,4 procentenheter vilket, på sikt,
skulle sänka räntekostnaderna med cirka 10 miljoner kronor per år. Det skulle också minska
Norrvattens finansieringsrisk.
En förutsättning för att Norrvatten ska få tillgång till Kommuninvests upplåning är dock att
alla Norrvattens medlemskommunerna är medlemmar i Kommuninvest. Ett annat alternativ
till att finansiera sig genom Kommuninvest är att medlemskommunerna tillskjuter ett
ägartillskott. Frågan om den fortsatta finansieringen får diskuteras mellan Norrvattens
medlemskommuner.
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6. Utökning av låneramen
Under perioden 2021 – 2030 beräknas Norrvattens låneskuld behöva öka från dagens 1 300
miljoner kronor till cirka 3 000 miljoner kronor för att finansiera investeringarna. Det finns
dock en osäkerhet i beräkningen av investeringsnivån i Görvälnverket eftersom den befinner
sig i ett tidigt skede. Det är först när programhandling, systemhandlingar och projektering
har genomförts som nivån kan säkras. Av den anledningen föreslås att höjningen av
låneramen sker i två steg. En första justering föreslås göras vid kommande årsskifte,
2021/22, med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.
En andra justering föreslås ske när det finns ett säkrare underlag för att bedöma den slutliga
investeringen i Görvälnverket. Beslut om utökad låneram behöver vara klart halvårsskiftet
2023, då en ytterligare höjning av låneramen med preliminärt 900 miljoner kronor bedöms
behöva göras.

Håkan Falk
VD Norrvatten

Johan Wallberg
Projekt- och entreprenadchef
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Medlemskommunernas andel i förbundet
2020
Kommun

andel

Danderyd

8,02 %

Järfälla

12,42 %

Knivsta

1,30 %

Norrtälje

0,50 %

Sigtuna

6,93 %

Sollentuna

10,33 %

Solna

19,57 %

Sundbyberg

12,02 %

Täby

9,82 %

Upplands-Bro

3,84 %

Upplands Väsby

7,30 %

Vallentuna

3,15 %

Vaxholm

1,27 %

Österåker

3,54 %

Summa:

100 %
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Sammanfattning av genomlysning av Norrvattens framtida investeringsplaner
De kommande åren har Norrvattens ledning identifierat ett behov av att genomföra
omfattande investeringar. Dels handlar det om en utbyggnad av Görväln med ett nytt
kompletterande vattenverk och reinvestering av ledningsnätet samt viss utbyggnad av
Norrvattens stora ledningssystem för distribution av dricksvatten till ägarkommunerna. För
att kunna genomföra investeringarna krävs att Norrvattens låneram utökas, vilket kräver
beslut från samtliga ägare.
Mot denna bakgrund har styrelsen för Norrvatten beslutat att genomföra en extern
granskning av investeringsplanerna, de ekonomiska konsekvenserna, prognosticerat
dricksvattenbehov och teknikval för ett nytt och kompletterande vattenverk.
Uppdraget har genomförts av Kjell Hasslert och Stig Hård. Kjell Hasslert har en bakgrund som
koncernchef och stadsdirektör i Södertälje. Stig Hård har varit VD för det regionala bolaget
Gryaab i Göteborg och sitter i Mark- och miljödomstolen som särskild ledamot (sakkunnig).
Denna rapport sammanfattar kortfattat de slutsatser som konsulterna har dragit av
granskningen. Genomlysningen har genomförts under perioden mars 2020 – februari 2021.
Underlag
Som underlag för vår genomlysning har vi tagit del av Norrvattens strategiska plan,
investeringsbedömningar, statusbedömningar av Görvälns nuvarande vattenverk och
ledningsnätet, prognosberäkningar för framtida vattenbehov, flertalet konsultrapporter om
olika utvecklingsmöjligheter för Görväln, ekonomiska beräkningar för kommande 10årsperioden m.m.
Vi har fört en löpande och återkommande dialog med företagsledningen om analyser och
slutsatser. Till stor del har våra synpunkter inarbetats i det PM, daterad 2021-02-10, som
utgör framställan till styrelsen och i förlängning till medlemskommunerna om en utökad
låneram.
Slutsatser och konstateranden
Våra övergripande slutsatser och konstateranden, där vi delar företagsledningens
bedömningar, är följande;
•
•

•

Prognosen för det framtida vattenbehovet baseras på RUFS-låg.
Den bedömning som genomförts över Görvälns betongkonstruktioner visar att
statusen är bättre än vad man tidigare befarat. Bedömningen är att en
återkommande besiktning var femte år behöver genomföras för att säkra driften av
vattenverket på längre sikt.
Ny kapacitet tillförs Görväln genom en etappvis utbyggnad. I ett första skede byggs
en ny byggnad som ger utrymme för ett nytt reningssteg (en mikrobiologisk barriär)
och tre nya kompletterande produktionslinjer, varav en tas i drift vid dagens
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•

bedömning. De två resterande linjerna tas i drift succesivt utifrån det framtida
vattenbehovet och Görvälns status.
Norrvatten avvaktar med att investera i en kemisk barriär till dess att
livsmedelverkets preciserat sina rekommendationer och tills dess att
investeringsplanerna är preciserade och teknikvalet har utretts. Dock skapas en
intern beredskap för en eventuell framtida investering.

Ekonomi
Den ekonomiska prognosen visar på ett behov av en betydande taxehöjning i slutet av
perioden. Mycket är beroende av att den bedömda investeringsnivån innehålls.
Den ekonomiska prognosen är, beroende på den stora låneskulden som byggs upp, mycket
räntekänslig. Om finansieringen kan ske genom Kommuninvest kan räntan sänkas med 0,3 –
0,4 procentenheter.
Utmaningar
Vi menar att Norrvatten har följande utmaningar som bör beaktas i den kommande
processen;
• Investeringsbedömningarna för ett nytt kompletterande vattenverk på
Skäftingeholmen är i ett mycket tidigt skede. Flera betydelsefulla steg skall tas i
processen; program- och systemhandlingar, projektering bygghandlingar och i
slutskedet skall en upphandling genomföras. En stark projektledning behöver skapas
med hög kompetens i sakfrågan.
• Genomförandefasen med föreslaget nytt vattenverk och betydande
ledningsinvesteringar blir en stor organisatorisk utmaning. Investeringar på
storleksordningen 2 500 – 3 000 Mkr kommer att genomföras de kommande 7 – 8
åren. En omfattande investering under en lång byggprocess kräver en mycket hög
beställarkompetens och en stark projektledning.
• Görvälns kapacitet och kondition måste följas löpande. Regelbundna inspektioner
behöver också genomföras som underlag för reinvesteringar för att långsiktigt
upprätthålla driften av Görvälns nuvarande vattenverk.
Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att förslaget till investeringsplan och ekonomisk
analys är väl avvägd och välmotiverad. Genom en längre nyttjandeperiod för det befintliga
vattenverket genom lämpliga reinvesteringar och en succesiv utbyggnad av ett nytt
kompletterande vattenverk vid Skäftingeholmen skapas också en beredskap för att snabbt
öka produktionskapaciteten om behovet finns. Den stora utmaningen blir att hålla budgeten
och att skapa en organisation som klarar en betydande investering under en mycket lång
byggtid.

Kjell Hasslert

Stig Hård

90

O�v..VArr�

Sammanträdesprotokoll

T ...... �

Sid

Sammanträdesdatum

� � �

1 (5)

2021-03-10

�
-=----=---=-

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige
Tid och plats

Onsdagen den 10 mars 2021, kl. 17:00- 18:00
Digitalt via videolänk samt förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6,
Sundbyberg

Närvarande

Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare

Håkan Falk, VD
David Lundqvist, chef
Verksamhetsstöd
Johan Wallberg, projekt- och
entreprenadchef
Annika Palmgren,
förbundssekreterare

Utses att justera

Hans Beausang och Catharina Andersson

Justeringens tid och
plats

2021-03-24

yggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter

Paragrafer

I -7

Hans Beausang och

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

2021-03-25

2021-04-15

ogsbacken 6, Sundbyberg

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
Justerades sign

Datum för nedtagande

Utdragsbestyrkare
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Annika Palmgren, sekreterare
Kommun

Ledamöter

Danderyd

lnqer Olsson-Blomberq
Karl-Johan Nvbell
Torsten Siöaren
Anita Mickos
Biöm Lindforss
AndreasFoaeby
Jiang Millinqton
Doris Vesterlund
Harriet Swanberq
Gunnar Gidlund
Bino Drummond
Tommv Lundqvist
Olle Jansson
Gunnar Balfe
Lars Laqerdahl
Kurt Pettersson
Ronnie Lundin
Åsa Söderberqh
Towe lreblad
Jonas Riedel
Anne-Marie Leiion
Leandro Andrade
Leif Hansson
Anders Ekeoren
Susanne Nordling
Anna Lasses
Signe Levin
Tove Pehrson
Hans Beausang
Antina-Maria Hessel
Anna-Lena Hammarin
Martin Solbero
Mikael Jensen
Jessica Jevrem
Pietro Marchesi
Aqneta Lundahl Dahlström
Stanislaw Lewalski
Ricard Wikman Kolio
Catharina Andersson
Mikael Schmidt
Kristina Klemot
Ali Kashefi
Lars Carlsson
Sandra Rudeberg
Mikael ViQvinter
Karl OlofFaqerström
Bror Jansson
Biöm Pålhammar
MarQareta Olin

Järfälla

Knivsta
Norrtälje
Sigtuna

Sollentuna

Solna

Sundbyberg

Täby

Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Österåker

Justerades sign

M

C

M

L

M

s

MP
C

s

KD

M

C

s

M
M

KD

s

M

KD
C

s

V
M
L

MP

C

s

V
M
C
L
MP

M

M
C

s

M
C

s

C
KD

s

C

s

M
WP

M

C

s

X
X
X

Tjänstgörande
ersättare

-

X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X

-

X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkare
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Ersättare
Leo Smidhammar
Christina Strenger-Böös
Rolf Lundqren
Eva Ullberq
Annica Nilsson
Anders Bengtsson
Gert Jansson
Stiq Drevemo
Jeanette Meland
Mikael Rye-Danjelsen
Staffan Tiömhammar
Veronika Areskouq
Marqareta Lundgren
Lena LindQren-Liunqberq
Helle Nvman
Bengt Hellström
Lars Andersson
Folke Anqer
Per Gibson
Josefin Silverfur
Julia Mäkitalo-Blent
Peter Godlund
Torsten Svenonius
Veronika de Jonae
Veronica Nordström
Jacques de Mare
Soohia Andersson
Faradi Koliev
Jörqen Silen
Max Jedevall Roseneld
Jesoer Wiklund
Maria Bohman Kreij
Gerhard Makowskv
Carin Wiklund Jöroensen
Christer Swaretz
Steven Jörsäter
Göran Malmestedt
AnnikaFalk
Marcus Sköld
Åke Roth
Torsten Hemoh
Ann-Christine Jvttner
Bengt-Åke Grip
Gustav Elfström
Maillis Dahlberq
Bengt Sandell
Conny Söderström
Thomas Kiellman
Andreas Lennkvist Manriquez
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X
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Diar ienummer

NV2021-002
Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§1
Vid uppropet noterades 43 ledamöter och 34 ersättare
Förbundsfullmäktige konstaterade
att församlingen är beslutsmässig.
Godkännande av sammanträdesordning

§2
Förbundsfullmäktiges ordförande Mikael Jensen hälsade alla välkomna till sammanträdet
som genomförs via videolänk och förklarade sammanträdet öppnat.
Förbundsfullmäktige beslutade
att godkänna föreliggande sammanträdesordning med deltagande via videolänk.
Godkännande av dagordningen
§3

Förbundsfullmäktige beslutade
att godkänna dagordningen.
Sammanträdets kungörande

§4
Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna
från den 24 februari 2021. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post
eller e-post.
F örbundsfullmäktige beslutade
att sammanträdet vederbörligen utlysts.
fjiessign
�

Utdragsbestyrkare
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Diarienummer
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Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen
§5
Förbundsfullmäktige beslutade
att jämte ordförande justera protokollet utse Hans Beausang (M) och Catharina Andersson
(S). Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 24 mars
2021.

Utdragsbestyrkare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-10

�
� ""'-"" ...._..

Sid

5 (5)

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-065)
§6
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunema med
dricksvatten. För att klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar
som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna
står för stora värden, men eftersom merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av
nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom förbundet lyder under
självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnadema (bokfört värde) är för låga, finns endast
ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.
Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad
vattenmängd sedan inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder
och andra förbindelser utifrån sin andel.
Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga
ut vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och
dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att
Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunemas
befolkningsökning och tillväxt.
Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att
föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunema att medge att låneramen
utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr.
Förbundsfullmäktige beslutade
att hemställa till medlemskommunema att medge en ökning av nuvarande låneram med
800 Mkr till 2 100 Mkr.
Sammanträdets avslutande
§7
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare

95

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-05-06
Änr KS 2021/67.870
1 av 1

§ 75 Delägare Vaxholms fästningsmuseum
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Vaxholms stad går in som delägare med 15% i Vaxholms fästningsmuseum.

Ärendebeskrivning
Strömma Turism och Sjöfart, verksamma på Kastellet och huvudägare i Vaxholms fästningsmuseum
erbjuder Vaxholms stad ett delägarskap i muséet med anledning av förändrade ägarförhållanden i
bolaget. För Vaxholms stad skulle det innebära ett köp av 15% av aktierna till ett värde av 15 000 kr.
Muséet visar kustförsvarets historia, vilket också är en viktig del av Vaxholms historia. Andra fasta
utställningar är en berättelse om hur livet på Kastellet gestaltade sig samt ytterligare en yta är tillägnad
och visande Ytterby Gruva, vilket har ytterligare en viktig historisk förankring i Vaxholm.
Övriga ägare är Strömma som innehar 70% av aktierna samt Vaxholms Fästnings Museivänner 15%.
Styrningen av bolaget sker genom att vänföreningen har ordförandepost, Strömmas platschef är daglig
ledare samt VD Strömma är också VD i bolaget. Ett delägarskap innebär att kommunen sitter med i
muséets styrelse, vilket omfattar ca 4 träffar per år. Muséet drivs av två anställda. Därtill ett antal
säsongsanställda samt ett antal volontärer.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-04-21/§ 30
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2021-04-01
Power point beskrivande Vaxholms fästningsmuseum

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunchef Marie Wiklund.

För kännedom:

Nämnden för teknik, fritid och kultur, genom ordförande Bengt Sandell.
Gatu- och parkchef Maria Poutamo.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21
Änr KS 2021/67.870
1 av 1

§ 30 Delägare Vaxholms fästningsmuseum
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Vaxholms stad går in som delägare med 15% i Vaxholms fästningsmuseum.

Ärendebeskrivning
Strömma Turism och Sjöfart, verksamma på Kastellet och huvudägare i Vaxholms fästningsmuseum
erbjuder Vaxholms stad ett delägarskap i muséet med anledning av förändrade ägarförhållanden i
bolaget. För Vaxholms stad skulle det innebära ett köp av 15% av aktierna till ett värde av 15 000 kr.
Muséet visar kustförsvarets historia, vilket också är en viktig del av Vaxholms historia. Andra fasta
utställningar är en berättelse om hur livet på Kastellet gestaltade sig samt ytterligare en yta är tillägnad
och visande Ytterby Gruva, vilket har ytterligare en viktig historisk förankring i Vaxholm.
Övriga ägare är Strömma som innehar 70% av aktierna samt Vaxholms Fästnings Museivänner 15%.
Styrningen av bolaget sker genom att vänföreningen har ordförandepost, Strömmas platschef är daglig
ledare samt VD Strömma är också VD i bolaget. Ett delägarskap innebär att kommunen sitter med i
muséets styrelse, vilket omfattar ca 4 träffar per år. Muséet drivs av två anställda. Därtill ett antal
säsongsanställda samt ett antal volontärer.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2021-04-01
Power point beskrivande Vaxholms fästningsmuseum

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunchef Marie Wiklund.

För kännedom:

Nämnden för teknik, fritid och kultur, genom ordförande Bengt Sandell.
Gatu- och parkchef Maria Poutamo.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-04-01
Änr KS 2021/67.870
1 av 2
Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef

Delägare Vaxholms fästningsmuseum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Vaxholms stad går in som delägare med 15% i Vaxholms fästningsmuseum.

Ärendebeskrivning
Strömma Turism och Sjöfart, verksamma på Kastellet och huvudägare i Vaxholms fästningsmuseum
erbjuder Vaxholms stad ett delägarskap i muséet med anledning av förändrade ägarförhållanden i
bolaget. För Vaxholms stad skulle det innebära ett köp av 15% av aktierna till ett värde av 15 000 kr.
Muséet visar kustförsvarets historia, vilket också är en viktig del av Vaxholms historia. Andra fasta
utställningar är en berättelse om hur livet på Kastellet gestaltade sig samt ytterligare en yta är tillägnad
och visande Ytterby Gruva, vilket har ytterligare en viktig historisk förankring i Vaxholm.
Övriga ägare är Strömma som innehar 70% av aktierna samt Vaxholms Fästnings Museivänner 15%.
Styrningen av bolaget sker genom att vänföreningen har ordförandepost, Strömmas platschef är daglig
ledare samt VD Strömma är också VD i bolaget. Ett delägarskap innebär att kommunen sitter med i
muséets styrelse, vilket omfattar ca 4 träffar per år. Muséet drivs av två anställda. Därtill ett antal
säsongsanställda samt ett antal volontärer.

Måluppfyllelse
Ett delägarskap innebär ett aktivt engagemang från Vaxholms stad. Utställningarna i muséet visar på en
viktig del av Vaxholms historia, vilket medför att det är intressant för kommunen att säkerställa dess
fortlevnad men också kunna vara med och påverka utvecklingen. Utställningarna skulle också kunna
vara en naturlig besökspunkt för skolklasser i Vaxholm för att ta del av Vaxholms historia. Kostnaden för
köp av aktier är ringa och kan hanteras inom ram.

Finansiering
Kostnaden för köp av aktierna är 15 000 kr. Detta hanteras inom ram. Utöver det är bedömningen att
muséet bär sina löpande kostnader, och därav bedöms ingen ytterligare finansiering krävas.

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
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-04-01
Änr KS 2021/67.870
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2021-04-01
Power point beskrivande Vaxholms fästningsmuseum

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kommunchef Marie Wiklund.

För kännedom:

Nämnden för teknik, fritid och kultur, genom ordförande Bengt Sandell.
Gatu- och parkchef Maria Poutamo.
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Inledning
Grundades 1947 som KA 1 förbandsmuseum
Drevs av försvarsmakten fram till 2010
Januari 2010 bildades bolaget Vaxholms Fästnings Museum AB (VFM AB).
Bolagsformen är aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
Nuvarande andelarna i bolaget:

• STRÖMMA Turism & Sjöfart 70%,
• Vaxholms Fästnings Musei Vänner 15%
• Anders Wikström, Museikonsult 15%

2
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Bakgrund
Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen
har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva museiverksamhet utan har i stället tilldelat SMM och SFHM 30 miljoner kronor årligen
till bevarande av det svenska försvarets kulturarv. Kopplat till satsningen finns ett antal utvalda museer däribland Vaxholms Fästnings
Museum.
På uppdrag av SMM genomförde Nolmark Development AB (NODE) 2008 en utredning av befintlig organisation, finansiering och
verksamhet vid Vaxholms Fästnings Museum, med syfte att ta fram förslag till huvudmannaskap, samverkansformer och möjliga
utvecklingsvägar. Utredningsarbetet visade på att ingen enskild aktör var villig att ta över huvudmannaskapet för museet trots att staten
bidrar ekonomiskt för att säkerställa driften. Förslaget var då att samla en grupp av intressenter som var villiga att driva verksamheten
vidare i bolagsform. Museets vänförening och Strömma Kanalbolag, som sedan tidigare bedriver annan verksamhet vid Kastellet, var till
en början de enda aktörerna, men efter utredningsarbetet anslöt även NODE till intressentgruppen.
I januari 2010 bildades bolaget Vaxholms Fästnings Museum AB (SVB), förkortat VFM AB (SVB). Bolagsformen är aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning. Under 2014 har Nolmark Development avhänt sig sitt aktieinnehav och en ny delägare har övertagit dessa
aktier, ägarstrukturen är således from 2014-08-22, Strömma Turism & Sjöfart 70 %, Vaxholms Fästnings Musei Vänner 15 % och Anders
Wikström 15 %. Vänföreningen håller ordförandeskapet.

3
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Bolagsbildarna har alla olika motiv för sitt engagemang i museet:

4



Vänföreningen har såväl i sina stadgar som i sin verksamhet att se till att museet utvecklas och kan leva. I detta fall leva vidare.
Kan tillföra historiska kunskaper och ett brett kontaktnät.



Strömma genom Vaxholms Kastell: ser museet som en viktig del i Kastellets attraktionskraft, en viktig verksamhet i ambitionen
att öppna kastellet mot privatgäster samt inslag som kan förstärka konferensgruppers besök. Kan tillföra synergieffekter på
platsen med bokning, dagligledning, marknadsföring och försäljnings och marknadskanaler. Har också erfarenhet av drift av
liknade anläggningar på Birka och Nya Älvsborgs fästning.



Anders Wikström ser museets potential och vill gärna vara med och utveckla den. Intresse av att delta i utvecklandet av
innovativa former för att organisera och finansiera museiverksamhet, med hög museal och kulturell kvalitet. Kan bidra med bred
kunskap och mångårig erfarenhet av hur man organiserar, leder och bedriver verksamhet inom kulturarvsområdet. Har ett
nationellt och internationellt kontaktnät av museer, myndigheter, universitet och ministerier/departement.
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Målsättning

5

•

Att säkerställa museets fortlevnad

•

Att bibehålla och vidareutveckla den museala/kulturella
kvalitén vid VFM

•

Att genom museet utveckla Vaxholms Kastell som
besöksmål med såväl privatpersoner som grupper och
företag som målgrupp

•

Att behålla kompetens för utveckling av museet

•

20 000 besökare på museet årligen, varav minst 5000
barn.
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Besöksstatistik 2009-2020
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NOT: Fördelning besökare 2019
Enskilda besök: 10626p Bokade grupper: 2565p Evenemang 4186p
6
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Ekonomi 2020
Resultat
2%

Kostander
98%

Bidrag från SMM
86%

2020
Omsättning
Bidrag från SMTM
Bidrag från övriga
Inträde
Försäljning i Shop

2 900 000 kr
2 500 000 kr
0 kr
350 000 kr
35 000 kr

86%
0%
12%
1%

Kostnader
Resultat

2 800 000 kr
84 000 kr

98%
2%

Jämförelseår utan pandemi
Omsättning

3 400 000 kr

Bidrag från SMM

2 400 000 kr

71%

Bidrag från övriga

140 000 kr

4%

Inträde

800 000 kr

24%

60 000 kr

2%

3 332 000 kr

98%

68 000 kr

2%

Försäljning i Shop

Försäljning i Shop
1%

7

Inträde
12%
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Kostnader
Resultat

Basutställning

Stockholms kustförsvars historia
Kustjägarutställningen
Utställningen om Ytterby Gruva
Utställningen Sjöminan
Årlig barnaktivitet
Livet på Kastellet

Tillfälliga utställningar

Radio Nord
Marinen 500 år (utställning 2022)

8

Evenemang på Kastellet
Barnens Dag
Beredskapsdagen
Camp Kastellet
Kulturnatt
Teatervandringar
Höstlovsöppet
Sportlovsöppet
Sekelskiftesdagen
Hälsodagen
Föredrag
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Evenemang utanför Kastellet

Konst & Historia på Rindö Redutt
Visningar av Oscar Fredriks Borg
Historiska vandringar i Vaxholmslinjen

Varmt välkommen -till skärgårdens största muséum

9
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-05-06
Änr KS 2019/153.304
1 av 2

§ 67 Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta




Energiplan för Vaxholms stad 2021–2030 antas.
Bedömning görs att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan.
Uppföljning av energiplanen ska ske 2023.

Ärendebeskrivning
Energiplanen för perioden 2021–2030 omfattar mål för att öka andelen förnybar energi, en effektiv
energianvändning, minskad klimatpåverkan samt mål för att trygga energiförsörjningen. Delmål och
åtgärder beskriver mera utförligt vad som är prioriterat i arbetet med att nå målen. Planen omfattar
också en beskrivning av nuläget i Vaxholm, risk och sårbarhet i energisystemet, elektrifiering av
transportsektorn men också något om framtida energifrågor.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras för att tydliggöra och skärpa målen för lokal
energiproduktion.
Peter Lindqvist (-), Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) instämmer i
Sara Strandbergs (V) yrkande.
Lars Lindgren (M), Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till
planeringsutskottets beslutsförslag.

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 kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:
Ja röstar: den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej röstar: den som vill att ärendet ska återremitteras.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Per-Eric Grön (M),
Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Malin Forsbrand (C).
Nej= Anna-Lena Nordén (WP), Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt
Sara Strandberg (V).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-05-06
2 av 2
Kommunstyrelsen
Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till planeringsutskottets beslutsförslag kvarstår och
finner bifall till yrkandet.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-04-21/§ 20
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-04-08
Energiplan, 2021-04-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristina Eriksson hållbarhetsenheten

För kännedom:

Marie Wiklund kommunchef
Susanne Edén stadsbyggnadschef
Madeleine Larsson hållbarhetschef

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-04-21
Änr KS 2019/153.304
1 av 1

§ 20 Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta




Energiplan för Vaxholms stad 2021–2030 antas.
Bedömning görs att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan.
Uppföljning av energiplanen ska ske 2023.

Ärendebeskrivning
Energiplanen för perioden 2021–2030 omfattar mål för att öka andelen förnybar energi, en effektiv
energianvändning, minskad klimatpåverkan samt mål för att trygga energiförsörjningen. Delmål och
åtgärder beskriver mera utförligt vad som är prioriterat i arbetet med att nå målen. Planen omfattar
också en beskrivning av nuläget i Vaxholm, risk och sårbarhet i energisystemet, elektrifiering av
transportsektorn men också något om framtida energifrågor.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar på ett tillägg om att uppföljning av energiplanen ska ske 2023.
Malin Forsbrand (C) instämmer i lagt tilläggsyrkande.
Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-04-08
Energiplan, 2021-04-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristina Eriksson hållbarhetsenheten

För kännedom:

Marie Wiklund kommunchef
Susanne Edén stadsbyggnadschef
Madeleine Larsson hållbarhetschef

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-04-08
Änr KS 2019/153.304
1 av 3
Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg

Energiplan för Vaxholms stad 2021–2030
Förslag till beslut
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:



Energiplan för Vaxholms stad 2021–2030 antas.
Bedömning görs att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
Energiplanen för perioden 2021–2030 omfattar mål för att öka andelen förnybar energi, en effektiv
energianvändning, minskad klimatpåverkan samt mål för att trygga energiförsörjningen. Delmål och
åtgärder beskriver mera utförligt vad som är prioriterat i arbetet med att nå målen. Planen omfattar
också en beskrivning av nuläget i Vaxholm, risk och sårbarhet i energisystemet, elektrifiering av
transportsektorn men också något om framtida energifrågor.

Bakgrund
Den nu gällande energiplanen omfattar perioden 2015–2020. Kommunstyrelsen gav 2019-10-24
kommunledningskontoret i uppdrag att aktualisera energiplanen (KS 2019/153, § 126) utifrån det
klimatpolitiska ramverket, klimatmålen samt hållbarhetsstrategin och de globala hållbarhetsmålen.
Uppdraget har genomförts av hållbarhetsenheten. En workshop hölls med politiken i februari 2020.
Startmöte och avstämning har skett med berörda förvaltningar och nyckelpersoner under arbetets gång
och i samband med samverkansmöten med EON. En internremiss har fångat in synpunkter från
verksamheterna under februari-mars 2021. Länsstyrelsen har kontaktats avseende miljöbedömningen.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt lag (1977:439) ha en aktuell energiplan. Kommunens energiplanering ska främja
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Energiplanen är framför
allt ett styrdokument för kommunens förvaltningar och enheter som visar på inriktningen av arbetet
med energifrågor och de klimatfrågor som är kopplat till dessa. Den är inte en heltäckande
klimatstrategi som omfattar samtliga frågor som har betydelse för vår klimatpåverkan. Den ska vara ett
verktyg och beslutsunderlag för att fortsätta att driva det lokala arbetet mot nationella och
internationella mål. Föreslagna delmål och åtgärder handlar både om investeringar och utredningar men
också om samverkan. Kommunen har ett ansvar att sprida kunskap, underlätta och påverka beteenden

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
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hos boende och verksamma i kommunen för att bidra till omställningen inom energisektorn. Det sker nu
många förändringar inom området, nya styrmedel och en snabb teknikutveckling vilket kan medföra att
planen behöver revideras efter halva genomförandetiden för att fortfarande vara aktuell.

Bedömning
Energiplanen uppfyller de krav som lagen ställer. För de enheter som berörs, är ansvaret i de flesta fall
redan fördelat utifrån verksamhetsansvaret. Vissa frågor kräver samarbete och kan föranleda att
arbetsgrupper behöver tillsättas. Genomförandet av planen förutsätter också ett övergripande och
strategiskt arbete med energifrågor. Ansvaret för samordning och uppföljning av planen föreslås ligga på
hållbarhetsenheten. Energiplaner omfattas av reglerna i miljöbedömningsförordningen (2017:966). En
undersökning har genomförts och redovisas i planen, bedömningen är att planen inte medför en
betydande miljöpåverkan.

Måluppfyllelse
Energiplanen kopplar till kommunens övergripande mål om att erbjuda en attraktiv livsmiljö där
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Planen bidrar också tydligt till
kommunstyrelsens mål om att arbeta för att minska klimatpåverkan samt till målet om en god
stadsmiljö.

Finansiering
Kommunen har ett ansvar att från ett lokalt perspektiv vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan och
bidra till omställningen av transport- och energisektorerna. Det kräver investeringar och ökade personaloch driftkostnader, men ger i ett långsiktigt perspektiv lägre kostnader för till exempel el, värme,
effektabonnemang samt drivmedel. För vissa åtgärder finns möjlighet att ansöka om bidrag från staten
via Klimatklivet. Verksamheten inom energi- och klimatrådgivningen finansieras i sin helhet av bidrag
från Energimyndigheten. För utredningar och åtgärder som föreslås i planen krävs resurser i form av
arbetstid och kompetens. Genomförandet under planperioden kommer att medföra kostnader som
behöver behandlas i budgetarbetet.

Förslagets konsekvenser
Energiplanen anger kommunens inriktning i arbetet med att ställa om energisektorn och ligger i linje
med internationella åtaganden samt nationella och regionala mål inom energi- och klimatområdet.

Uppföljning och utvärdering
I planen föreslås en årlig uppföljning som samordnas med hållbarhetsredovisningen. Utvärdering och
bedömning av om det finns behov av en revidering föreslås ske år 2025.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-04-08
Energiplan, 2021-04-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristina Eriksson hållbarhetsenheten
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1. Inledning
1.1 Sammanfattning
Kommunen är en viktig aktör i omställningen av energisektorn. Kommunen ska ha en övergripande
bild av det lokala energisystemet och kan samla andra aktörer kring en gemensam långsiktig
inriktning. Energiplanen ska vara vägledande för samtliga nämnder och förvaltningar och visa hur
staden ska arbeta strategiskt och konkret med energifrågor i riktning mot globala, nationella och
regionala mål inom energi och klimatområdet.
Boende och verksamma inom kommunen kan genom åtgärder i energiplanen stimuleras att
genomföra egna åtgärder och därmed bidra till att uppfylla de gemsamma målen.
Energiplanen beskriver nuläget med avseende på produktion och användning av el, värme och
bränslen inom kommunen. Den omfattar en omvärldsanalys och en framtidsbild. Planen beskriver
översiktligt vilken sårbarhet som finns i dagens energisystem nu och inom den närmaste framtiden.
Fyra övergripande mål för kommunen har tagits fram. Målen för perioden fram till 2030 handlar
om: ökad andel förnybar energi, energieffektivisering, minskad klimatpåverkan samt att säkerställa
en trygg energiförsörjning. De ligger i linje med nationella och regionala mål.
Till målen finns delmål och åtgärder som beskriver den lokala ambitionen i Vaxholm samt hur
kunskap om energi- och klimatfrågor kan spridas till boende och verksamma i kommunen. Kopplat
till målen beskrivs vilka utmaningar vi står inför i Vaxholms stad.
Energiplanen omfattar åtgärder för att minska klimatpåverkan från användningen av el, värme och
bränsle, men den är inte en heltäckande klimathandlingsplan.

1.2 Om Vaxholm
Vaxholm är en småstad i skärgården med en varierad bebyggelse. I stadskärnan finns en mera tät
bebyggelse med flerbostadshus, handel, service och aktiviteter. Alla boende i kommunen har nära
till parker, vatten och grönområden som ger goda förutsättningar för aktiviteter och friluftsliv inom
promenadavstånd. Kommunen består av ett antal öar, med och utan vägförbindelse samt halvön
Bogesundslandet som till stora delar utgörs av naturreservat och friluftsområden.
Kommunen har ca 12 000 invånare, men på sommaren mångdubblas befolkningen med
fritidsboende och besökare. På stora delar av Vaxön består bebyggelsen av flerbostadshus.
Kommunen präglas också av ett stort antal fritidshus, vilket kan påverka energibehovet under olika
delar av året.
Kommunen är den största arbetsgivaren med ca 500 anställda. Andra större verksamheter är
vårdbolag, Waxholms hotell, Färjerederiet, Tenö Varv och transportföretag. Besöksnäringen är en
viktig del av näringslivet. Båtlivet ger sysselsättning i gästhamnen och på marinor, med
bränsleförsäljning och service. Det finns ett stort antal småföretagare som ofta har sin verksamhet
hemma. Jord- och skogsbruk bedrivs endast i liten omfattning. Befolkningsökningen är tydligt
kopplat till byggande och inflyttning till nya bostäder.
Kommunen äger till stor del sina verksamhetslokaler för vård, skola, förskola, särskilda boenden,
kommunhuset samt sport- och fritidsanläggningar.
Kollektivtrafiken består av bussförbindelser med Täby/Arninge samt Stockholm/Tekniska högskolan
med anslutningar från Rindö och Resarö. SL har på försök en pendelbåtlinje med snabb förbindelse
från ett antal bryggor i kommunen och in till Strömkajen.
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Väg 274 är den viktiga transportleden genom kommunen, med vägfärja över till Rindö och vidare till
Värmdölandet samt in mot Arninge, Täby och Stockholm. På Vaxön, Rindö och Resarö finns ett
kommunalt vägnät och därutöver ett antal vägsamfälligheter.
Det lokala elnätsområdet delas med Österåkers kommun och utgår från en transformatorstation i
Täljö där nätet delas upp mellan kommunerna. Ett biobränsleeldat värmeverk på Kullön förser
fastigheter på Vaxön med fjärrvärme.

2. Om energiplanen
2.1 Omfattning och lagkrav
Enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska varje kommun ha en aktuell
energiplan. Kommunens energiplanering ska främja hushållning med energi samt verka för en säker
och tillräcklig energitillförsel. Det tidigare energiplanen antogs 2015 och gällde till 2020.
Uppföljning har skett inom ramen för den årliga hållbarhetsredovisningen samt med en
halvtidsrapport. Som bilaga finns en slutlig uppföljning av den förra energiplanen.
Energiplanen beskriver produktion och användning av el- och värme till bostäder och verksamheter
samt energianvändningen i form av bränsle till transporter inom Vaxholms stads geografiska
område. Den omfattar mål och åtgärder som riktas framför allt till kommunens verksamheter, men
också aktiviteter som syftar till att underlätta en omställning hos boende och verksamma i
kommunen. Planen omfattar inte yrkesmässig sjöfart och luftfart eftersom kommunen har
begränsad rådighet över de trafikslagen. Frågor om kollektivtrafiken hanteras i annan planering och
i samverkan med Trafikförvaltningen, Region Stockholm. I energiplanen beskrivs transporter endast
med avseende på bränsleanvändningen.
De klimataspekter som är kopplande till energiproduktion och energianvändning samt
bränsleanvändningen inom transportsektorn beskrivs i planen, men det är inte en heltäckande
klimathandlingsplan. Klimatfrågan har en övergripande betydelse och åtgärder för att begränsa
klimatpåverkan bör därför behandlas inom flera ansvarsområden för att få bäst genomslag. En
hållbarhetsbedömning av planen har genomförts.

2.2 Uppdraget och framtagandet
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2019/153 § 126) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
aktualisera och omarbeta nuvarande energiplan. Hållbarhetsenheten har ansvarat för att
genomföra uppdraget. Utgångspunkten för den nya energiplanen skulle enligt uppdraget vara det
klimatpolitiska ramverket och klimatmålen samt med koppling till hållbarhetsstrategin med de
globala hållbarhetsmålen. Planen skulle också behandla frågan om en säker energitillgång.
Ett startmöte har hållits med tjänstepersoner respektive planutskottet. Därefter har arbetet
löpande redovisats vid samrådsmöten med EON och med fastighetsenheten. Berörda enheter har
fått möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.
Framtagandet av planen har skett i samarbete med berörda enheter och nyckelpersoner inom
kommunförvaltningen men också med kunskap från externa parter som det regionala
energikontoret, Länsstyrelsen och EON elnät.

2.3 Energiplanen som styrdokument
Energiplanen ska vara vägledande för arbetet med energifrågor inom samtliga nämnder och
förvaltningar. Sedan den förra energiplanen antogs 2015 har ny lagstiftning tillkommit, nationella,
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regionala mål och vägledningar har tagits fram. Klimatfrågan har fått en större betydelse med
koppling till energisektorn och framför allt transportsektorn. Problematiken med effektbrist och
den ökande elförbrukningen har också uppmärksammats tydligare under senare år.
Planen omfattar lokala mål och åtgärder som bidrar till att uppnå de globala, nationella och
regionala målen inom energi- och klimatområdet. Det är både tekniska åtgärder och investeringar,
men också utbildning och beteendepåverkande åtgärder riktat till de som nyttjar kommunens
lokaler, privata fastighetsägare och verksamma inom kommunens geografiska område.

Sammanlagd energianvändning i Vaxholm
el, värme och bränsle till transporter
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Figur 1. SCB energistatistik https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/95998

3. Mål och åtgärder i Vaxholm till 2030
Arbetet med framtagandet av energiplanen har visat på behovet av att kommunen har ett
strategiskt och kommunövergripande arbete med energi- och klimatfrågor.
Möjligheten att nå mål och delmål i energiplanen förutsätter att de ansvariga nämnderna och
verksamheterna tar med målen och åtgärder i den egna verksamhetsplaneringen och
budgetprocessen. För investeringsprojekt kopplat till byggande och infrastruktur behöver energioch klimatfrågor finnas med i beställningen från verksamheten och i underlaget för beslutande
nämnd. De åtgärder som beskrivs under respektive målområde är preciseringar och prioritering av
vad som behöver göras för att nå delmålen. Det utesluter inte att andra åtgärder som
verksamheterna prioriterar också bidrar till samma mål.
Övergripande målområden som ska gälla fram till 2030 är:

1.
2.
3.
4.

Öka andelen förnybart
Effektivare energianvändning
Minska klimatpåverkan från energisektorn
Trygga energiförsörjningen
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3.1

Mål 1 Öka andelen förnybart
Delmål

Ansvariga enheter

1.1 100 % förnybar energi köps in till kommunens verksamhet

Fastighetsenheten
Tekniska enheten
Upphandlingsenheten
Kansli- och
serviceenheten

1.2 Minst 10 % av den el som används i kommunens

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten
Bygglovsenheten
Planenheten

1.3 Minst 20 laddpunkter1 finns tillgängliga för laddbara

Tekniska enheten
Exploateringsenheten
Hållbarhetsenheten

1.4 Ta fram riktlinjer som underlättar handläggning och

Planenheten
Bygglov

1.5 Boende och verksamma i kommunen informeras och

Energi- och
klimatrådgivning
(EKR)
Hållbarhetsenheten

1.6 Underlätta övergången till förnybara bränslen och

Planenheten
Exploateringsenheten
Tekniska enheten

som el, värme och fordonsbränsle

verksamhet produceras lokalt med solenergi

personbilar på parkeringar som är öppna för allmänheten.
bedömning av solenergianläggningar i befintlig bebyggelse
inspireras till ökad användningen av förnybar el, värme
och förnybara bränslen till bilar och båtar.

laddbara lösningar för kollektivtrafiken, tung trafik,
vägfärjor och båttrafik.

Åtgärder för att nå mål och delmål:
-

1

Vid inköp och upphandling av transportintensiva tjänster, ställa krav på effektiva
transporter med förnybara bränslen.
I upphandling av entreprenader efterfråga fordon och maskiner som går på förnybara
bränslen, helt eller med inblandning.
Utred möjligheten att med avtal låta annan aktör anlägga och driva laddpunkter på
parkeringar som är öppna för allmänheten.
Installera laddpunkter vid kommunens fastigheter och på personalparkeringar, utifrån
behov och anläggningskostnad.
Installera solceller på kommunens fastigheter där det är tekniskt och ekonomiskt
fördelaktigt.
Säkerställ att frågor om solenergi, laddpunkter och tankstationer för förnybara bränslen är
med i ett tidigt skede vid planeringen av ny bebyggelse och infrastrukturprojekt.

En laddstolpe består oftast av två laddpunkter, två fordon kan laddas samtidigt
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3.2

Mål 2 Effektivare energianvändning
Delmål

Ansvariga enheter

2.1 Energianvändningen i kommunens verksamhet är 30 %

Fastighetsenheten
Tekniska enheten
Exploateringsenheten

2.2 Driftövervakning och styrning av belysning, värme och

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten

2.3 Fastighetsägare och byggföretag informeras om

Bygglov
Planenheten
Exploateringsenheten
Energi- och
klimatrådgivningen

2.4 Vid markanvisning, ställa krav på energieffektiva

Planenheten
Bygglov

2.5 Kommunens belysningsanläggningar är energieffektiva

Tekniska enheten
Fastighetsenheten

2.6 Vid renovering och ombyggnad i kommunens fastigheter

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten

effektivare 2030 jämfört med 2018

ventilation i bostäder och lokaler är effektiv och
digitaliserad

energieffektivt byggande och vikten av att jämna ut
effektbehovet över dygnet och över året.

byggnader och tillhörande utrustning
med närvaro- eller tidsstyrning

ska energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder för att
minska effekttoppar alltid övervägas
2.7 Verksamheter och boende i kommunens lokaler och
bostäder informeras om energisparåtgärder

Hållbarhetsenheten
Fastighetsenheten

2.8 Uppvärmning med direktverkande el i kommunens

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten

2.9 Boende och verksamma informeras och inspireras till att

Energi- och
klimatrådgivningen
Hållbarhetsenheten

fastigheter fasas ut och energiåtervinningen ökar
minska sin energianvändning

Åtgärder för att nå mål och delmål:
-

Energianvändningen i kommunens fastigheter beräknas årligen utifrån ytan BTA och med
en temperaturkorrigerad summa
Ställa energikrav vid inköp och upphandling av energikrävande utrustning i samband med
om- och nybyggnation
Införa ett incitament i avtalet för fastighetsförvaltning som gynnar energisparåtgärder
Arrangera energisparkampanjer riktat till boende och verksamma i kommunens lokaler
Utred om hyresavtal kan innehålla incitament för att spara energi
Följ upp och utvärdera belysningsplanen
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-

3.3

Vid ny- eller ombyggnation i kommunens fastigheter ska förslag på energisparåtgärder samt
en beräkning av återbetalningstid finnas med i beslutsunderlaget
Öka kunskapen om byggande av energieffektiva hus, samt gynnsam placering av byggnader
i terrängen för att minska behovet av värme och kyla

Mål 3 Minska klimatpåverkan från energisektorn
Delmål

Ansvariga enheter

3.1 Klimatpåverkan från kommunen som geografiskt område

Alla verksamheter

3.2 Öka tillgängligheten till gång- och cykelvägar och arbeta

Planenheten
Exploateringsenheten
Tekniska enheten
Utbildningsförvaltningen
Hållbarhetsenheten
Alla verksamheter

ska minska med minst 10 % per år
med säkra skolvägar

3.3 Minska behovet av arbetsresor och transporter i

kommunens verksamhet
3.4 Vid upphandling och inköp av varor och tjänster är
klimatpåverkan och energieffektivitet viktiga kriterier

3.5 Energi- och klimatrådgivningen är fortsatt en oberoende
och kostnadsfri tjänst med lokal förankring

Upphandlingsenheten
Hållbarhetsenheten
Hållbarhetsenheten
Energi- och
klimatrådgivningen

Åtgärder för att nå mål och delmål:
-

Arbeta med fysisk planering, trafikplanering och beteendepåverkande åtgärder som
underlättar omställningen till minskad klimatpåverkan för boende och verksamma.
Beräkning av klimatbelastning sker utifrån regionala utsläppsdata2.
Ställ krav på beräkning av klimatpåverkan från varor och tjänster i de avtal och
upphandlingar där det är relevant, samt vid uppföljningen av de avtal där sådana miljökrav
har ställts.
Genomför kampanjer och åtgärder för att minska arbetsresorna med bil i kommunens
verksamheter samt till och från arbetet.
Cyklar, elcyklar och miljöbilar3 ska finnas lätt tillgängliga för arbetsresor i tjänsten.
Genom rådgivning, seminarier och kampanjer ge boende och verksamma stöd och
inspiration för att ställa om till minskad klimatpåverkan.

Regionala utsläppsdata RUS fördelar utsläppen geografiskt efter en fördelningsnyckel, publiceras med två
års fördröjning
3 Miljöbil är lika med en klimatbonusbil som släpper ut högst 70 gram CO2 per /km
2
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3.4

Mål 4 Trygga energiförsörjningen
Delmål

Ansvariga enheter

4.1 Samverkansmöten med elnätsägaren och fjärrvärme-

Kommunledningskontoret

4.2 Samråd sker med nätägare och fjärrvärmeleverantör i

Planenheten
Tekniska enheten
Exploateringsenheten

leverantören ska genomföras minst två gånger per år

samband med fysisk planering och infrastrukturprojekt
för att säkerställa energileveranser
4.3 Kartlägga kommunens fastigheter med syftet att
identifiera och åtgärda effekttoppar

4.4

Sårbarhet i energiförsörjningen och bedömning av risker för
samhällsviktig verksamhet ska vara en del av samverkan
med elnätsägaren och fjärrvärmeleverantören.

Fastighetsenheten
Säkerhetsenheten

4.5 Boende och verksamma informeras om solenergi,

Energi- och klimatrådgivningen
Hållbarhetsenheten

4.6 Fjärrvärmen är det prioriterade alternativet för

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten
Bygglov
Energi- och klimatrådgivningen

energilagring och vikten av att minska effekttoppar
uppvärmning på Vaxön

Åtgärder för att nå mål och delmål:
-

Säkerställ att samråd genomförs i ett tidigt skede i planärenden och infrastrukturprojekt
som är beroende av el eller fjärrvärme.
Minska sårbarheten i energisystemet genom att verka för ökad lokal energiproduktion och
energilagring.
Installera laststyrning av energikrävande utrustning för att utjämna effektuttaget över
dygnet.
Genomför energikartläggning och effektkartläggning av kommunens verksamhet i
kommunens fastigheter.
Säkerställ en väl fungerande energi- och klimatrådgivning med hög kompetens och lokal
förankring
Vid ombyggnad eller nybyggnation ska fjärrvärme vara förstahandsalternativet för
uppvärmning där den finns tillgänglig
Klimatförändringarnas effekter på energisystemet ska kartläggas och risker ska bedömas.
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3.5 Uppföljning
Energi- och klimatfrågor berör på olika sätt de flesta av kommunens verksamheter, i större eller
mindre utsträckning. Särskilt ansvar har utdelats i energiplanen för delmålen. Respektive
verksamhet ska följa upp delmål och åtgärder inom ramen för den egna verksamhetsplaneringen.
Förslag till indikatorer och uppgift om nuläget som kan användas i uppföljningen finns i bilaga 3.
Hållbarhetsenheten har ett ansvar för att samordna och följa upp kommunens miljö- och
klimatarbete. Det sker inom ramen för årsredovisningen samt i hållbarhetsredovisningen.
Uppföljningen av energiplanen ska genomföras på samma
sätt.

3.6 Lokala förutsättningar
Vaxholms stad har på många sätt samma utmaningar att nå
målen inom energi- och klimatområdet, som regionalt och
nationellt. Men några frågor är mera lokala:











Många i Vaxholm pendlar till arbete, studier, handel och andra aktiviteter. Bilen är
dominerande som transportmedel, även om det finns en väl fungerande kollektivtrafik med
snabb förbindelse till Stockholm med buss eller båt.
Väg 274 saknar vägren på flera ställen och cykelbana saknas mellan Enggarns vägskäl och
Arninge. Möjligheten att på ett säkert sätt cykelpendla till och från kommunen finns i
dagsläget inte.
Många (64 % 2020) av de kommunanställda är bosatta i Vaxholm och har gång och
cykelavstånd till arbetet.
Att öka andelen förnybart bränsle till både kommersiell båttrafik och fritidsbåtar är viktigt
för en skärgårdskommun. Båtlivet är en stor del av friluftslivet samtidigt som det kommer
ett stort antal besökare till kommunen vattenvägen.
Flera laddstolpar på allmänna parkeringar medverkar till den snabba omställningen till
laddbara personbilar. För att finansiera det kan parkeringsföreskrifter och taxa behöva ses
över.
En väl fungerande, samordnad och digitaliserad styrning och övervakning av kommunens
fastigheter ökar möjligheten att spara energi och kapa effekttoppar.
Intresset för solceller ökar. Vid prövning av bygglovspliktiga installationer ska det finnas
riktlinjer för att underlätta bedömningen av påverkan på kulturmiljön och andra intressen.
Underlätta elektrifiering av färjetrafik och kollektivtrafik och samverka med nätägaren,
trafikutövare och ansvariga för kollektivtrafiken.
Mera elektronik och belysning i hushållen ökar elförbrukningen och motverkar målen för
energieffektivisering.
Kommunens medverkan i nätverk och samverkansprojekt är ett viktigt sätt för en liten
kommun att kunna ta del av ny kunskap och utvecklingsprojekt.
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4. Övergripande mål inom energi- och klimatområdet
4.1 Globala mål

Vaxholms stad har beslutat att de globala målen i Agenda 203 ska vara en del av kommunens
verksamhet och styrning. Av de globala målen är mål 7 om hållbar energi för alla mest aktuell för
energiplanen. Delmålen 7.1 Tillgång till modern energi för alla, 7.2 Öka andelen förnybar energi i
världen, 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet, ligger alla i linje med de nationella målen
inom energiområdet. Även mål 13 minskad klimatpåverkan och mål 11 hållbara samhällen har en
tydlig koppling till innehållet i energiplanen. I Hållbarhetsstrategin finns mål och åtgärder som
överensstämmer med mål och åtgärder i energiplanen.

Parisavtalet och EU:s energiplan

Sverige har undertecknat FN:s Parisavtal med mål och åtaganden för att begränsa de
klimatpåverkande utsläppen och den globala uppvärmningen. Målet är att hålla den globala
temperaturökningen under två grader och att ansträngningar ska göras för att begränsa
uppvärmningen till 1,5 grader. Alla länder som har skrivit under ska redovisa sina klimatåtgärder
vart femte år.
EU bedriver ett aktivt klimatarbete som har stor betydelse för omställningen inom transport- och
energisektorn. Sedan tidigare finns 20/20/20-målen till år 2020 vilket innebär 20 procent lägre
växthusgasutsläpp jämfört med år 1990, 20 procent förnybar energi samt 20 procent högre
energieffektivitet. Dessa mål skärps nu till år 2030 med 55 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört
med år 1990. Målen banar väg för det långsiktiga målet att uppnå klimatneutralitet till 2050.
EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har i Sverige införlivats i plan och bygglagen med
tillhörande föreskrifter. Det handlar bland annat om vilken energiprestanda som nya byggnader ska
uppnå samt krav på att det ska finnas energideklarationer av byggnader.

4.2 Nationella mål och lagstiftning
Riksdagen beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det är en central del i arbetet
för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Den nationella klimatstrategin har medfört nya
regelverk, utredningar och åtgärder.
Nationella mål av betydelse för kommunens energiplan kan sammanfattas så här:





Senast 2045 ska Sverige inte ha några klimatpåverkande utsläpp
Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn ska minska med 70 procent
till 2030 jämfört med 2010 (omfattar inte flyget).
100 procent förnybar elproduktion till 2040
50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005
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Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990
(gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter)

För att uppnå målet om nettonollutsläpp till 2045 har regeringen tagit fram en klimathandlingsplan.
Den omfattar en rad åtgärder och förslag till regleringar och styrmedel som syftar till att minska
klimatpåverkan från olika delar av samhället. Några sektorer som särskilt pekas ut är transporter,
fordon och bränslen men även byggsektorn. Under denna energiplans genomförandetid kommer
troligen ett flertal regleringar införas som berör kommunen på olika sätt.

4.3 Regionala mål och ställningstaganden
Länsstyrelsen har antagit en reviderad klimat- och energistrategi 2019. Den är rådgivande och
anger riktningen för arbetet med att minska klimatutsläppen och ställa om energisektorn. Målen i
strategin är i huvudsak samma som de nationella målen. I länsstyrelsens strategi föreslås bildandet
av en regional klimatsamverkan som en del av den regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen.
Målet för klimatsamverkan ska vara en minskning med 8 % per år.
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) och tillhörande
klimatfärdplan beskrivs förutsättningarna för regionen att nå målet om nettonollutsläpp till 2045.
De delmål som är viktiga att sikta på i energiplanen för Vaxholm är:
1. De årliga direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare och
utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.
2. Den årliga energianvändningen per invånare ska minska kontinuerligt till under 16 MWh, och
regionens energiproduktion ska vara 100 procent förnybar.

Figur 2. Regional utsläppsstatistik från Region Stockholm
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Regionala trafikförsörjningsprogrammet
I Region Stockholms trafikförsörjningsprogram från 2017 finns mål för kollektivtrafiken fram till
2030. I programmet redovisas hur kollektivtrafiken ska utvecklas, men regionen framhåller också på
att arbetet bygger på ett samarbete mellan många olika parter.

Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:




Ökat kollektivt resande
Smart kollektivtrafik
Attraktiv region

Inom målområdet smart kollektivtrafik
finns delmålen; 100 % förnybar energi i
allmän kollektivtrafik på land och 15 %
energieffektivare trafik till 2030.

Figur 3 trafikförsörjningsprogrammets målmodell

5. Nuläget i Vaxholms stad
5.1 Total energianvändning
Den totala energianvändningen inom kommunens gränser är relativt stabil över åren, befolkningen
ökar något samtidigt som energianvändningen effektiviseras. Boende i småhus är den kategori som
står för den största totala energiförbrukningen men det är också boendeformen för 54 % av
Vaxholmsborna (2018).
Av betydelse är också det stora antalet fritidshus i kommunen där direktverkande el är den
dominerande uppvärmningsformen.
Energianvändningen inom transportsektorn beräknas utifrån energiinnehållet i det bränsle som har
levererats inom kommunen. Hela 40 % av bränsleförsäljningen i Vaxholm uppskattas gå till
fritidsbåtar, baserat på de volymer som sjömackarna redovisar.

5.2 Elförsörjning
Eldistributionen till kommunen från det regionala stamnätet sker via en anslutningspunkt vid Täljö i
Österåkers kommun. Vaxholm delar lokalt nätområde med Österåker och därmed också tillgänglig
nätkapacitet. E.ON Energidistribution AB bygger under 2021 ut kapaciteten i mark- och sjökabeln
från Täljö till 130 kV för att förstärka elnätet och möta ett ökat elbehov.
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Användning av el inom olika sektorer i Vaxholm
MWh per år 2010-2018
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Figur 4 SCB kommunal och regional energistatistik, elanvändningen i Vaxholm

5.3 Uppvärmning
Fjärrvärmen i Vaxholm produceras i värmeverket på Kullön som ägs av Adven. Verket har
kapaciteten 17 MW med produktion i två fliseldade pannor samt i en biooljeeldad panna för
spetslast. Det finns också en oljeeldad reservpanna på anläggningen som kan tas i drift i händelse
av driftstörning eller reparation av flispannorna.
Rening av rökgaser sker i elfilter med efterföljande rökgaskondensering där värmen från rökgaserna
tas tillvara som en del av värmeproduktionen. Fjärrvärmen är till 99 % förnybar och producerad
med biobränslen. Anläggningen är tillståndsprövad enligt miljöbalken och tillsynsmyndighet är
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Fjärrvärmenätet har en begränsning till Vaxön. Det finns kapacitet att förse planerad nybyggnation
vid Norrberget och Kulan med värme. Men att bygga ut fjärrvärmenätet till andra delar av
kommunen bedöms inte vara kostnadseffektivt.
Verksamheten är beroende av att ha ett visst bränslelager med regelbunden påfyllning av flis och
bioolja samt borttransport av aska vilket medför tunga transporter dygnet runt och behov av ett
visst skyddsavstånd till bostäder och annan verksamhet.
Adven har 174 (2019) kunder på Vaxön, varav 80 är småhusägare och resterande är
bostadsrättsföreningar och kommunens fastighetsenhet. Leveransen av fjärrvärme är beroende av
att elförsörjningen fungerar så att pumpar kan cirkulera varmvattnet i nätet. Reserv-elverk behövs
för att säkra upp driften och värmeförsörjningen till samhällsviktig verksamhet.
För att producerad värme ska användas så effektivt som möjligt krävs injustering och
driftövervakning i fastigheterna så att returvattnet håller rätt temperatur.
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5.4 Transporter
Transporterna är den största utmaningen regionalt under den kommande tioårsperioden när det
gäller klimatpåverkan. I regeringens klimathandlingsplan finns olika åtgärder för att ställa om
transportsektorn. En sådan är reduktionsplikten vilket innebär en inblandning av biobränsle i
fordonsbränslen. Det införs också krav på miljöinformation av olika drivmedel från oktober 2021.
Behovet av att ställa om transportsektorn handlar både om att gå över till fossilfria drivmedel men
också att minska transportbehovet.

Resvaneundersökningen för Vaxholm
andel resor med olika färdmedel
60
40
20
0

Bil

Kollektivt

Cykel
2015

Till fots

Annat

2019

Region Stockholm
genomförde 2019 en
resvaneundersökning,
baserat på mätningar och
enkäter till ca 20 000
invånare i åldern 16 - 84 år.
Det syns en tydlig övergång
från biltransport till
kollektivtrafik och gångtrafik.
Underlaget från Vaxholm är
dock relativt litet och får
tolkas med försiktighet.

Figur 5 Rapport resvanor i Stockholms län 2019, www.sll.se

Buss och båt
Waxholmsbolaget har en drivmedelsplan som innebär att 90 procent av alla båtar, både pendelbåtarna och Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar, ska drivas med förnybar energi till 2021.
Det finns också en målsättning att fartyg som lägger till mer än 15 minuter ska ha tillgång till
laddning med el för att minska bränsleåtgången och minska bullret från båtarna. Det kan ha
betydelse för effektbehovet vid kajerna i Vaxholm.
Förutsättningarna att införa bussar med eldrift i
kollektivtrafiken varierar mellan olika delar av länet.
Bussar som ska köra på vägar med hastigheter över 70
km/h har högre säkerhetskrav och finns ännu inte med
eldrift.
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Personbilar
Av det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm går 90 % på fossila bränslen.

Personbilar registrerade i Vaxholm

Bensin

totalt 2019 efter drivmedel

Diesel
El
Hybrid
Ladd-hybrid
Etanol
Gas
Figur 6 SCB fordonsstatistik http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/96284

Definitionen på miljöbil har ändrats vid flera tillfällen genom åren. Nu används begreppet
klimatbonusbil. Av nyregistrerade personbilar i Vaxholm under 2020 var hela 34 % så kallade
klimatbonusbilar som är elbilar, ladd-hybrider eller gasbilar som släpper ut max 70 g CO2/km. Det
visar på en snabb omställning till laddbara bilar. I den lokala statistiken ingår inte de bilar som är
tjänstebilar.

Nyregistrerade personbilar i Vaxholm
under 2020 efter drivmedel
Bensin
Diesel
El
Hybrid
Laddhybrid

Figur 7 Trafikanalys, nyregistrerade fordon per kommun
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Kommunens tjänstebilar
Av kommunens bilar som används för tjänsteresor är 6 bilar av 18 så kallade klimatbonusbilar. Över
80 % av körda mil med tjänstebil i kommunen sker inom hemtjänsten. I den verksamheten används
både elbilar, hybridbilar och cyklar under delar av året. Vi inköp av nya fordon eller tecknande av
leasingavtal bör både transportbehovet och miljökraven på fordonen finnas med som ett
beslutsunderlag.
Färjerederiet
Det finns tre färjelinjer i kommunen, Vaxön-Rindö, Rindö-Värmdö samt Värmdö-Tynningö.
Färjetrafiken drivs idag på helt fossil diesel och förbrukningen på de här tre linjerna var ca 480
kubikmeter diesel (2017) med ett koldioxidutsläpp på 1450 ton koldioxid. Ombyggnation och
installation av hybridfärja med eldrift och dieselmotor förväntas stå klart inom några år.
Förutsättningen är att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet.
Fritidsbåtar
Båtlivet står för en betydande del av bränsleförbrukningen i kommunen, med både yrkestrafik och
fritidsbåtar. Kommunen hyr ut ca 160 båtplatser fördelat på fem hamnar samt en hamn för
yrkesbåtar. Centralt i Vaxholm finns gästhamnen med ca 130 båtplatser. Dessutom ett antal större
och mindre båtklubbar.
Det finns två sjömackar centralt belägna i Vaxholm. Utsläppen av koldioxid från båtlivet i Sverige är
förhållandevis små, drygt tre promille av landets totala utsläpp. (Naturvårdsverket 2018), men lokalt
är det en betydande utsläppskälla. Ungefär 40 % av drivmedelsförsäljningen i Vaxholm uppskattas
går till båtmotorer. Alkylatbensin finns tillgängligt men inte helt förnybar diesel.
Det finns båtmotorer med eldrift, men de är än så länge inte så vanliga. Fördelen med elmotorer är
också att det blir mindre vibrationer, buller och underhåll. De modeller som finns nu har ofta
batterier som kan lyftas ut och laddas hemma. I framtiden kan behovet av att kunna ladda batterier
i större gästhamnar tänkas öka.

5.4 Solenergi
I Stockholms län finns cirka 8 100 nätanslutna solenergianläggningar med en installerad effekt på
124 MW. Solelen utgör därmed bara ca 1 % av energiproduktionen i länet (2020).
Lokalt producerad solenergi kan ses som en effektivisering då
energin används direkt i fastigheten, utan förluster. Lokalt
producerad energi minskar behovet av tillförsel från stora
produktionsanläggningar och kapacitet i överföringsnät.
Det ger en minskad sårbarhet i energisystemet och för
fastighetsägaren också en känsla av att vara självförsörjande.
Särskilt lämpligt kan det vara för fritidshus som har sin förbrukning
under den delen av året med mest solinstrålning.
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För att säkra elproduktion under hela året behöver solenergin kompletteras med annan
uppvärmning eller lagringsmöjligheter.
Om frågan om solenergi tas med tidigt i planeringen av nya bostadsområden kan även passiv
solenergi, solinstrålning och mikroklimat bidra till en bra energi-ekonomi i bostäderna. Det ger
dessutom goda förutsättningar för aktiv solenergi i form av solpaneler på tak eller fasad.
I Vaxholm finns områden med kulturhistoriska miljöer och andra skyddsvärden som måste beaktas
när solpaneler ska installeras. För att underlätta bedömning och prövningen av solcellsanläggningar
bör riktlinjer tas fram.
Företag och kommuner kan
söka investeringsstöd eller ett
bidrag från Klimatklivet för
installation av solenergi.
Antal anläggningar

Privatpersoner kan få
skattereduktion i samband med
installation av solenergi.
Avdraget fungerar på samma
sätt som ROT-avdraget.
Skattereduktion ges med 15 %
för kostnaderna för arbete och
material samt med 50 % för
installation av lagring av
egenproducerad elenergi, högst 50
000 kronor per person och år.

Antal nätanslutna solcellsanläggningar i
Vaxholm
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Figur 8 Energimyndighetens statistikdatabas

Vägledning för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag finns hos Energimyndigheten på
Solel-portalen samt hos energi och klimatrådgivningen. Det finns också en solkarta framtagen för
länet som visar potentialen för solenergi på alla fastigheter.

5.5 Arbete i kommunorganisationen
Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra klimatskalet på kommunens fastigheter, väggar, tak
och golv vilket är grundläggande för en bra energihushållning.
De mest energikrävande fastigheterna ses över i separata projekt, för att få bättre drift-ekonomi
men också för att kunna gå ifrån direktverkande el och öka andelen förnybar energi. En
förutsättning för energieffektivisering är att det finns fungerande system för driftövervakning och
styrning. Investeringar i digitaliserade och enhetliga styrsystem underlättar för entreprenörer och
driftansvariga och leder på sikt till lägre driftkostnader och minskad energiförbrukning. Vid ny- och
ombyggnation ska anpassning till befintliga styrsystem villkoras i avtal och upphandling.
Som en del av det regionala projektet ”Energieffektiva kommuner” har en effektkartläggning
genomförts för några utvalda fastigheter under 2020. Rapporten visar på möjliga åtgärder för att
både effektivisera, minska effektuttaget samt vilka ekonomiska vinster som det kan ge.
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Sammanställning av kommunens tjänsteresor och tjänstebilar genomförs i samband med
hållbarhetsredovisningen. Den visar att andelen fordon som är sk klimatbonusbilar ökar och äldre
fordon går till försäljning eller skrotning. De fordon som används mest är hybrid eller elfordon.
Energi- och klimatrådgivningen är i sin helhet finansierad av Energimyndigheten, men kommunen
har en kontaktperson på hållbarhetsenheten som deltar i samarbetet och säkerställer en lokal
förankring.

5.6 Klimatomställningen
De klimatpåverkande utsläppen som kan härledas direkt till Vaxholm kommer till stor del från
trafiken och förbrukningen av fossila bränslen. Det finns ingen större punktkälla som bidrar inom
kommunen. Trafiken på vattnet, allt ifrån förbipasserande kryssningsfartyg, Waxholms-båtarna,
vägfärjor och fritidsbåtar bidrar till utsläppen.
Att beräkna klimatpåverkan inom kommunens geografiska område är komplicerat. De direkta
utsläppen från försäljning och förbrukning av fossila drivmedel och från värmeproduktionen kan
beräknas. Men det sker också ett upptag och en avgång från marken, växligheten och från havet.
Klimatpåverkan från konsumtion av mat och produkter som importeras och internationella resor är
betydande.
I den regionala utsläppsstatistiken (RUS) används olika modeller för att beräkna och fördela Sveriges
utsläpp. För små kommuner medför det en ganska stor osäkerhet hur beräkningen hör ihop med
faktisk verksamhet inom det geografiska området. Det finns i dagsläget inget annat sätt att få fram
uppgifter på utsläpp av växthusgaser lokalt.

Utsläpp av växthusgaser ton/år
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Figur 9, Regionala utsläppsdata RUS, SCB, beräknat utifrån kommunens yta och befolkning.

Konsumtionen, import av varor och tjänster, flyg- och sjötransporter ger utsläpp i andra länder.
Enligt Naturvårdsverkets nationella beräkning har varje invånare i Sverige en total belastning på
cirka 10–12 ton koldioxid per år. Om de globala klimatmålen ska nås måste även de indirekta
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utsläppen från konsumtionen räknas med och vara en del av omställningen. Som riktvärde bör
utsläppen per person ned till 1–2 ton/person och år.
Att som konsument välja mellan olika alternativ vid inköp av livsmedel, produkter och resor har stor
betydelse. Inom energiområdet står valet mellan olika leverantörer av el, val av transportsätt och
val av uppvärmning i bostaden. Den kommunala verksamheten står inför samma val, men här styr
upphandling, avtal och budget också kommunens förutsättningar.
Transportsektorns mål att minska de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030 är den
största utmaningen i regionen och i Vaxholm. Personbilstrafiken står för de största utsläppen
regionalt. För att klara målet krävs kraftfulla insatser i form av omställning till energieffektiva och
fossilfria fordon och bränslen, men också åtgärder som leder till lägre hastigheter och minskat
transportbehov.
I klimatfärdplanen som är en del av den Regionala utvecklingsplanen 2050 har regionen satt upp
målet att invånare i Stockholmsregionen behöver minska sina utsläpp till mindre än 1,5 ton
växthusgaser per år fram till 2050.
Klimatbudget
För att fördela ansvaret för att minska de globala koldioxidutsläppen mellan länder och städer har
metodiken med koldioxidbudget tagits fram. Budget, i bemärkelsen att det finns ett begränsat
globalt utsläppsutrymme kvar, för att vi ska klara målet om att begränsa temperaturhöjningen till
maximalt 2 grader. En sådan budget har tagits fram för länet. Den visar att utsläppen från år 2020
och framåt behöver
minskas med 16 %
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per år för att länet
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Figur 10 Beräknade utsläpp fram till 2045 med 16 % minskning per år i enlighet med länets klimatbudget
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6. Risk och sårbarhet i energisystemet
6.1 Effektbrist
Nya förbrukningsmönster och en ökad elektrifiering inom olika sektorer har bidragit till en ökad
efterfrågan på el. Ökningen går snabbare än förväntat samtidigt som elproduktionen regionalt är
begränsad. Kapaciteten i elnätet närmar sig taket i Stockholmsregionen och behöver förstärkas.
Under den kommande tioårsperioden finns det en uppenbar risk för att det uppkommer perioder
med effektbrist i det regionala elnätet. Den risken är störst vid hög belastning på nätet som under
riktigt kalla dagar på året.
Utbyggnad av kapaciteten i stamnätet och
regionnätet pågår, men kommer vara färdigt
tidigast år 2027–2030. Den huvudsakliga
flaskhalsen för Stockholmsregionen utgörs av
överföringen mellan stamnät och regionnät.
Vaxholm delar nätområde med Österåkers
kommun vilket innebär att tillgänglig effekt i
nätet delas med Österåker. Vattenfall är
regionnätsägare, EON energidistribution är
lokalnätsägare i Vaxholm och Österåker.
För att möta riskerna med effektbrist
behöver elnätsägarna arbeta med att
utveckla flexibla elnät som kan ta emot en
ökad småskalig energiproduktion från till
exempel solceller men också ta fram nya
affärsmodeller som ger incitament för
kunderna att spara på effektutrymmet.
Kommunen kan arbeta för att minska riskerna för effektbrist4genom att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Skapa överblick och ha god kunskap om elnätet i kommunen
Etablera dialog med elnätsägaren
Samverka med andra närliggande kommuner
Inkludera elförsörjningsperspektivet i planeringen
Bedriva ett strategiskt arbete med energifrågor och inkludera effektfrågan
Inventera och styra det egna effektbehovet i lokaler och bostäder
Arbeta strategiskt med utbyggnad av laddinfrastruktur
Värna fjärrvärmen för uppvärmning, där det finns tillgängligt
Informera och inspirera boende och verksamma om vikten av att utjämna effektbehovet

Vägledning från projektet eleffektiva kommuner, Energikontoret i StorSthlm
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Figur 11. Visar hur elanvändningen en kall vinterdag är dimensionerande för effektbehovet, Sweco

6.2 Åtgärder för minskad sårbarhet
Behovet av en kontinuerlig kontakt mellan elnätsföretag och kommunen ökar nu när det inte längre
finns samma utrymme i nätet. Information om befolkningsprognoser och utpekade tillväxtområden
eller utvecklingsprojekt kan med fördel delas mellan kommunen och elnätsbolaget som en grund
för bedömning av framtida effektuttag.
Det finns också ett behov av att i god tid planera för förstärkningar och säkerställa att tillräcklig yta
avsätts för elanläggningar som nätstationer, kabelskåp och markkabel.
Förutom eleffektbristen finns det även annan sårbarhet i våra energisystem. Det kan handla om5
större elavbrott, energibrist på grund av driftstörningar i produktionsanläggningar, störningar i oljeoch drivmedelsförsörjningen samt störningar i distributionsnäten.
Orsaker kan vara olyckor, misstag eller avsiktligt handlande, i hela skalan från skadegörelse till
sabotage/terrorism. Konsekvenserna av störningar är beroende på vilken del av försörjningskedjan
som drabbas samt vilka kunder som drabbas.
Det finns ett lagförslag att elnätsbolagen ska åläggas att ta fram nätutvecklingsplaner för regionoch lokalnäten i Sverige. Den ska innehålla prognoser och planerade investeringar på kort och lång
sikt och även omfatta frågor om flexibla elnät och energilagring. Det skulle ge bättre förutsättningar
att arbeta med omställningen inom energisektorn.
Det förekommer årligen elavbrott i Sverige som varar längre än det lagstadgade kravet på maximalt
24 timmar. Långa elavbrott är oftast en följd av väderhändelser. Många elkunder saknar förmåga
att hantera konsekvenser för sin verksamhet/bostad vid långvariga störningar i elförsörjningen och
det påverkan tryggheten i samhället.

5
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Vaxholms stad har i risk- och sårbarhetsanalysen samt inom ramen för projektet Styrel identifierat
sårbarheten för samhällsviktig verksamhet, riskerna med elavbrott och konsekvenserna av att inte
kunna leverera service till särskilt sårbara grupper. Identifierade risker och behov av åtgärder
hanteras inom ramen för det arbetet. Det finns dieseldrivna reservaggregat installerade för att klara
det mest angelägna elbehovet under kortare tid.
Lokalt förekommer också ett antal elavbrott på
grund av att en markkabel har skadats. Risken
för sådana störningar kan förebyggas med
tydliga rutiner för anmälan av markarbeten och
en bra samverkan med nätägaren för planering
av markarbeten.
Klimatförändringarna medför att antalet
extrema väderhändelser ökar vilket också kan
öka sårbarheten och påfrestningarna lokalt på
infrastrukturen för värme och el.

7. Elektrifiering av transportsektorn
7.1 Fossilfri fordonsflotta
Det nationella målet för transportsektorn är att minska klimatpåverkan med 70 % till 2030 jämfört
med 2010. Det förutsätter en snabb omställning till förnybara bränslen för alla typer av fordon.
Fördelen med eldrivna fordon är att de också minskar bullret kring trafikleder och i stadsmiljön
samt att utsläppen av partiklar och kvävedioxider minskar.
I Vaxholm finns möjlighet att tanka etanol, bensin och diesel med inblandning av förnybara
bränslen. Men det saknas möjlighet att tanka gas eller ren HVO (helt fossilfri diesel). Det finns inte
heller någon station för snabbladdning av elbilar.
Tankstationer för biogas, vätgas eller snabbladdning av elbilar är stora investeringar som kräver ett
stort trafikunderlag. Det kan bli aktuellt med en lokalisering närmare E18 men troligtvis inte i
Vaxholm inom tiden för en här energiplanens genomförande.
Stockholms stad har i en undersökning kartlagt6 vad som krävs för att flera ska välja elbil och för att
elbilsägare ska uppleva att laddinfrastrukturen är tillräcklig. Valet handlar i grunden om att bidra till
en bättre miljö och minska klimatpåverkan, men en avgörande förutsättningen är också att
laddning vid hemmet fungerar.
Även tillgången till publik laddning underlättar beslutet att investera i laddbara fordon. För att
laddplatser på allmänna parkeringar ska upplevas som tillgängliga krävs tydlig skyltning,
gemensamma och enkla betallösningar samt övervakning så att platserna inte upptas av fordon
som inte laddar.
6
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För de flesta småhusägare är laddning hemma inte ett problem. Det är viktigt att säkerställa att det
finns jordfelsbrytare och att säkringens storlek är tillräcklig för hushållets behov. Det finns färdiga
paket med laddboxar på marknaden som är avsedda för
hemmaladdning.
För att den snabba ökningen av laddbara bilar inte ska
medverka till kapacitetsbrist i elnätet är det angeläget att
sprida information om vikten av att installera laddare med
tidsstyrning.
Det innebär att bilen kan laddas vid en tidpunkt på dygnet
då elnätet har en låg belastning till exempel nattetid.

7.2 Laddinfrastruktur i Vaxholms stad
Kommunen har en viktig roll i omställningen av transportsektorn genom att se till att det finns
möjlighet att ladda personbilar på allmänna parkeringsplatser. För besökare där parkeringstiden
uppgår till allt ifrån en halvtimme till ett par timmar bör det finnas tillgång till semisnabbladdare
med effekten 7 eller 22 kW.
Allt fler kommuner avstår från att driva laddinfrastruktur i egen regi, utan överlåter det till aktörer
på marknaden som genom markupplåtelseavtal får tillgång till anvisade platser på allmänna
parkeringar. Utbyggnaden och driften av anläggningarna bör kunna finansieras med intäkter från
kommunens parkeringsavgifter.

Kostnader

Kostnaden för att sätta upp laddinfrastruktur beror främst på vilken typ av laddare det handlar om
och vilken effekt. För att få ta del av Klimatklivet finns vissa tekniska krav. Kostnaderna beror också
på hur mycket kringarbete som behövs i form av grävning, kabeldragning med mera. En bedömning
är att kostnaden i genomsnitt uppgår till 30 000 kr per laddpunkt.

För boende i villa är det relativt enkelt att installera en laddbox för hemmaladdning till en
kostnad på mellan 5 000–12 000 kr, beroende på hur mycket kabeldragning som krävs och
vilken säkring som finns.
Klimatklivet som administreras av Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen, ger
ekonomiskt stöd till företag, bostadsrättsföreningar, organisationer, stiftelser, kommuner
och regioner för installation av både publika och icke-publika laddpunkter. Från och med
2021 kan fastighetsägare göra så kallat grönt skatteavdrag för installationen.

Vägledning och lagkrav

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
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Information och råd kring laddbara fordon finns till exempel hos Energimyndigheten, EON,
energi- och klimatrådgivningen, elfordon.se, Power Circle och Miljöbilar i Stockholm.
I plan- och bygglagen införs nu krav på att i samband med nybyggnation av flerbostadshus
ska det samtidigt byggas laddplatser som är tillgängliga för de boende. Reglerna innebär i
korthet att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten
ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Övriga nya uppvärmda byggnader
med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur
till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon
Sammanfattning
Parkering som är öppen för allmänheten
Plats: parkering på kommunens mark där allmänheten har tillträde och får parkera
Ansvar: tekniska enheten
Laddplatser för besökare vid idrottsanläggningar, offentlig service samt för dagsbesök i staden
eller i skärgården. Vilka platser som ska prioriteras är beroende på besökstryck och kan med
fördel samordnas med andra anläggningsarbeten.
Bidrag kan sökas från Klimatklivet med 50 % bidrag

Personalparkeringar vid kommunens fastigheter
Plats: personalparkering vid större arbetsplatser. Dessa kan med rätt lösning och reglering också
göras tillgängliga för allmänheten under kvällstid och ledigheter.
Ansvar: fastighetsenheten
Beroende på hur platserna görs tillgängliga, kan bidrag sökas från Klimatklivet med 50 %.

Bostadsrättsföreningar
Plats: på föreningens parkeringsyta efter intresseförfrågan till medlemmarna. En bilpool med
elbilar kan vara ett bra alternativ för en förening.
Ansvar: föreningen
Bidrag kan sökas från Klimatklivet med 50 % bidrag

Enskilda fastighetsägare
Plats: Laddboxar för privatpersoner på egen fastighet
Ansvar: fastighetsägaren
Bidrag ges i form av grönt skatteavdrag med 50 %

139

26 av 33

8. Bilagor
Bilaga 1. Omvärld och framtid
Global utveckling

Den totala energianvändningen fortsätter att öka och fossila bränslen, olja, gas och kol dominerar
helt energitillförseln globalt. Andelen förnybar energi totalt är 14 % (2017). Utvecklingen påverkas i
hög utsträckning av politiska beslut och ekonomiska förutsättningar.

Figur 12, Global energitillförsel, källa IEA från rapporten Energiläget 2020 Energimyndigheten

Till följd av pandemin har de internationella transporterna minskat kraftigt och därmed också
efterfrågan på olja. Det har lett till rekordlåga oljepriser och stora ekonomiska svårigheter för
bränslebranschen. Investeringarna i förnybar energiproduktion ökar snabbt. Det kan innebära en
vändpunkt för fossila bränslen.
Inom EU står energisektorn för 75 % av de totala koldioxidutsläppen. Det finns en tydlig inriktning i
politiken med en omställning från fossila bränslen till el och förnybara bränslen. Målet är att minska
klimatutsläppen med 55 % till 2030.

Framtidens energisektor i Sverige
Sveriges totala energianvändning förväntas vara ganska stabil fram till 20307, med en ökning på 5 % från
2007. Men användningen av el förväntas dock öka fram till 2050 och är beroende av hur den
fortsatta elektrifieringen av industrin och transportsektorn kommer att se ut.

Elanvändningen inom bostadssektorn förväntas minska något fram till 2030. Minskningen beror
bland annat på energieffektiviseringar, att elpannor och direktverkande el ersätts med

7
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värmepumpar samt att area-standarden inte väntas öka. Fossila bränslen kommer på sikt att helt
fasas ut för uppvärmning och till varmvatten i bostäder och lokaler.
Utbyggnad av serverhallar och likande serviceanläggningar ökar elbehovet.
Det sker också en snabb omställning av personbilsflottan till laddbara fordon vilket leder till ökat
elbehov och effektutrymme i elnäten. Omställningen sker även för lätta lastbilar, men med större
behov av snabbladdning under dagtid då de har längre körsträcka. Elektrifiering av tung trafik
bedöms få sitt genombrott efter år 2030. Det finns också ett ökat intresse för laddbara lösningar
inom sjöfart och luftfart vilket på sikt kan öka effektbehovet i hamnar och färjelägen.
Det kommer att bli flera anläggningar som producerar förnybar energi lokalt och småskaligt.
Förutsättningarna för detta är att elnätet är anpassat för en varierande produktion och att
elnätsföretagen har regelverk och taxor som gynnar detta.
Smarta elnät och flexibel elmarknad kommer att vara en del av omställningen inom energisektorn
för att infrastrukturen ska anpassas till förnybar energiproduktion från sol och vind, energilagring
samt att användarna i elnätet mot lägre avgifter kan vara flexibla i sin elkonsumtion.

Vätgas och biogas
Vätgas kan komma att ersätta fossila bränslen inom industrin, flyget, i lastbilar och för kraftvärme.
Den kan användas för att lagra energi från sol och vindkraft. Så kallad grön vätgas som framställs
med förnybar el genom elektrolys, släpper bara ut vattenånga. EU har tagit fram en vätgasstrategi
som ska göra Europa ledande på området och de tillförs stora bidrag för att utveckla tekniken.
Sverige tar nu fram en nationell vätgasstrategi. Inom transportsektorn kan vätgas bli ett alternativ
för tunga transporter på långa sträckor där batteridriften inte räcker till. Nackdelen, är att
elektrolysen än så länge är beroende av sällsynta metaller och att det finns säkerhetsrisker vid
hantering av gasen.
Biogas framställs av rötgaser från avloppsreningsverk och matavfallsanläggningar. Tillgången är
begränsad och i Stockholmsregionen används bränslet framför allt till kollektivtrafiken.

Vindkraft

Vindkraftens betydelse för Sveriges elproduktion ökar och den står nu för 12 - 15 % (2019) av
produktionen med ca 4 200 vindkraftverk. Utvecklingen går mot att bygga högre och effektivare
verk med större effekt. Det blir också mera vanligt att bygga flera verk på samma plats för att
minska kostnader för etablering och anslutningar. Sverige har goda förutsättningar för ytterligare
utbyggnad, Energimyndigheten förutspår en fördubbling av installerad effekt mellan 2019 och 2023.
För att ny etablering av vindkraft ska vara ekonomiskt intressant och genomförbart krävs goda
vindförhållanden samt att tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås mot bebyggelse och andra
verksamheter som kan påverkas. Hänsyn ska tas till natur- och kulturintressen, naturreservat och
Natura 2000 områden, intressen från sjöfarten och militära intressen. Kapaciteten i elnätet behöver
också vara tillräcklig för att ta emot producerad el.

Intresset för att anlägga vindkraft inom kommunen bedöms som mycket litet, med nuvarande
teknik för vindkraftverk och med krav på hänsyn till bostäder och andra motstående intressen. I
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samband med Länsstyrelsens remiss om riksintresseområden för vindkraft gjordes samma
bedömning.
För stora vindkraftverk som har en höjd över 150 meter krävs tillstånd enligt miljöbalken som ges av
Länsstyrelsen, men det krävs även ett godkännande av kommunen. För mindre verk krävs en
anmälan enligt miljöbalken samt bygglov.

Solenergi

Intresset för installation av solenergianläggningar ökar, både hos privatpersoner och större
fastighetsägare. Kostnaderna för solpaneler har minskat kraftigt de senaste åren och tekniken har
utvecklats. Energimyndigheten bedömer att energiproduktionen från solceller i det närmaste kan
tiodubblas fram till 2023.
Men för att solel ska vara ett ekonomiskt intressant alternativ för större fastighetsägare som vill
producera mera energi än vad som används i fastigheten krävs en del ändringar i regelverk och
lagstiftning eller att tekniken för lagring av energi utvecklas.

Vatten

På Västkusten pågår försök med att omvandla energi från havets vågor till el med hjälp av flytbojar
som rör sig upp och ned i vågorna. De genererar energi till fundament på botten som via
växelstationer ansluter till elnätet i land. Det återstår en hel del teknikutveckling, men på sikt kan
detta bli ett komplement till andra förnybara energislag för kustkommuner.
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Bilaga 2. Miljöbedömning
Energiplaner omfattas av reglerna för miljöbedömning enligt Miljöbedömningsförordningen och
Miljöbalkens kapitel 6. Av reglerna framgår att en strategisk miljöbedömning ska göras i det fall
genomförandet av energiplanen innebär betydande miljöpåverkan.
Av 2 § och 6 § miljöbedömningsförordningen framgår att om en energiplan anger förutsättningar
för att bedriva tillståndspliktiga anläggningar innebär det att planen har betydande miljöpåverkan.
Enligt 2 § föreligger betydande miljöpåverkan också om omständigheter enligt
miljöbedömningsförordningens bilaga är uppfyllda.
Om planen inte anger dessa förutsättningar eller uppfyller omständigheterna enligt bilagan ska en
undersökning genomföras, för att identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap 6 §). Hur undersökningen ska gå till regleras i
Miljöbedömningsförordningens 10–13 §§. Om undersökningen visar att planens genomförande
innebär betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras.
Energiplanen för Vaxholm anger inte nya förutsättningar för befintliga eller kommande
tillståndspliktiga anläggningar. Planen uppfyller inte heller förutsättningarna för betydande
miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningens bilaga.
En undersökning enligt ovan har därför genomförts, för att ta reda på om planens genomförande
innebär betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen har hänsyn tagits till verksamhetens eller
åtgärdens utmärkande egenskaper, verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och de möjliga
miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper (Miljöbedömningsförordningen 10 §).
Genomförandet av energiplanen bedöms medföra en positiv miljöpåverkan. Planen syftar till att
öka användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen, minska klimatpåverkan
samt verka för en trygg energiförsörjning.
Energiplanens inriktning ansluter väl till nationella och globala miljömål och planens totala effekt
kommer att bidra till en omställning till en effektiv och fossilfri energisektor.
En kortfattad bedömning av energiplanens miljöpåverkan för respektive målområde redovisas
nedan, för att visa vilka miljöeffekter respektive målområde väntas medföra.
Mål 1 öka andelen förnybart syftar till att minska användningen av fossila bränslen inom
kommunens verksamheter och underlätta omställningen för boende och verksamma i kommunen.
Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon
betydande miljöpåverkan.
Mål 2 effektivare energianvändning syftar till att tydliggöra energi som en resurs och att
effektivisering leder till både ekonomiska vinster och till miljövinster. Elenergin och effektutrymmet
ska användas till rätt saker och styras över året och dygnet så att elen kan finnas tillgänglig för en
omställning av transportsektorn.
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Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon
betydande miljöpåverkan.
Mål 3 minska klimatpåverkan från energisektorn syftar framför allt till att minska klimatpåverkan
från transportsektorn.
Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon
betydande miljöpåverkan.
Mål 4 trygga energiförsörjningen innebär åtgärder för att stärka samarbetet med nätägaren, med
syftet att tidigt i planeringen av nya bostäder och infrastruktur få med energifrågorna så att
energiförsörjningen kan tryggas på lång sikt.
Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon
betydande miljöpåverkan.
Slutsats och behov av strategisk miljöbedömning
Kommunens energiförsörjning är i det närmaste helt fossilfri med biobaserad fjärrvärme och avtal
med leverantör av miljömärkt, fossilfri el. Den stora utmaningen är omställningen av
transportsektorn. Kommunen äger ingen produktionsanläggning och har inte rådighet över
kollektivtrafik eller annan kommersiell trafik.
Kommunen har dock rådighet över egna fastigheter, ny- och ombyggnation, parkeringsplatser,
upphandling av transportintensiva tjänster samt trafikplanering. Även översiktsplanering och
detaljplanering har betydelse för energianvändning och transportbehov. Inget av detta medför
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller medger plats för sådan verksamhet eller åtgärd som
medför betydande miljöpåverkan. Åtgärder i energiplanen handlar till stor del om att underlätta,
samverka och påverka.
Som visats ovan medför arbetet inom samtliga målområden en positiv miljöeffekt. Sammantaget
görs därmed bedömningen att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan och någon
strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras.
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Bilaga 3 Några indikatorer och utgångsläge för uppföljning av planen
Indikator

Nuläge
2020

beräkningsmetod

statistikkälla

Andel förnybar
energi el, värme
och fordonsbränsle

98 %

summeras från el,
värme och
bränsleinköp

EON Navigator, Adven
körjournaler

Antal nätanslutna
solcellsanläggningar

73/0

totalt antal/ antal
på kommunens
fastigheter

Energimyndigheten, årlig rapport

Antal laddpunkter
på allmänna
parkeringar

5

egna uppgifter

www.uppladdning.nu

Effektivare
energianvändning
jämfört med 2018

5114
MWh
(2019)

Summera inköp av
värme och el till
egna fastigheter

EON navigator, Adven

Total
energiförbrukning
för hela kommunen

116 720
MWh

Summera
förbrukarkategorier

SCB
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/95998

Bilaga 4 Uppföljning av nuvarande energiplan
Energiplanen 2015 - 2020 har lett till att energifrågorna har uppmärksammats på ett tydligare sätt i
olika verksamheter och även energifrågornas betydelse för att minska klimatpåverkan.
De mål som sattes upp i energiplanen 2015 var en nedbrytning av de regionala målen i
Länsstyrelsens energi- och klimatstrategi som i sin tur var formulerade utifrån EU:s dåvarande mål.
Det har inte tagits fram någon regional uppföljning av målen. Så som målen formulerades går det
inte heller att fullt ut att beräkna måluppfyllelsen lokalt.
Många av de åtgärder som har genomförts, är en del av det löpande arbetet inom
fastighetsenheten, tekniska enheten, planenheten, hållbarhetsenheten och energi- och
klimatrådgivningen. Effekterna av åtgärderna är inte alltid möjliga att mäta. En bedömning av
resultaten redovisas i tabellen nedan.
Uppföljning av målen:
1. 19 % minskning av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter samt att
verksamheter som regleras av handeln med utsläppsrätter ska minska med 30 % jämfört
med 2005. Nuläge: En minskning med 21 % i Vaxholm. För verksamheter som handlar med
utsläppsrätter har utsläppen i länet minskat med 26 %. I Vaxholm är det endast
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värmeverket som omfattas av handel med utsläppsrätter. Produktionen är till 99 %
biobränslebaserad, utan nettoutsläpp av koldioxid (2019).
2. Klimatpåverkande utsläpp/invånare ska minska med 30 % under åren 2005 - 2020.
Nuläge: minskning med 12 % 2005 - 2018.
3. 16 % av energianvändningen ska vara förnybar inom transportsektorn.
Nuläge: 10 % av personbilarna i Vaxholm går på förnybart bränsle (2019) jämfört med 19 % i
länet. Andel laddbara bilar ökar, 2020 var 34 % av nyregistrerade bilar klimatbonusbilar.
4. 20 % effektivare energianvändning jämfört med 2008 (mätt som energiintensitet)
Nuläge: uppgifter på energiintensitet finns inte framtaget och tillförlitliga data från 2008
saknas. Sedan 2018 har energianvändningen kWh/m2 i kommunägda lokaler följts upp,
visar inte på någon betydande minskning under de tre senaste åren.
Åtgärd
Kommentar
Status
Mäta separat elanvändning för
bostäder och fastigheter

Mätning sker, digitaliserad avläsning saknas i många fastigheter

Installera energibesparande
system

Löpande energieffektivisering i fastigheter där det är möjligt och i
samband med andra renoveringsarbeten

Energismart utomhusbelysning

Belysningsplan finns, utbyte till LED lampor sker löpande

Installation av energismarta
detektorer

Ingår i fastighetsenhetens arbete med förbättrad driftövervakning

Informera/marknadsföra
energismart företag och brf
samt genomföra
rådgivningsbesök

Energi- och klimatrådgivningen (EKR) har målgrupperna i olika
rådgivningsprojekt

Informera/marknadsföra
energismarta lösningar för
allmänheten

EKR informerar via webb, telefonrådgivning och beteendepåverkande
projekt, Facebook samt Viktigt i Vaxholm

Installera energieffektiva och
förnybara energisystem vid
nybyggnation och ombyggnad

Fastighetsenheten gör en bedömning vid renovering och nybyggnation

Ta fram en policy/riktlinjer för
hållbart byggande

Policy finns och används som underlag t ex vid upphandling och avtal

Bygg ut cykelvägarna på Vaxön,
Resarö, Bogesund, Rindö

Cykelvägar planeras i detaljplaner och oftast i samband med
nybyggnation. Arbetet pågår på Vaxön och Rindö

Utred möjligheterna till fler
infartsparkeringar

Arbetet med Enggarns parkering pågår. Parkering vid tennisbanorna
kan användas som infartsparkering, ingen heltäckande utredning
genomförd
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Hyrcyklar under turistsäsong

Hyrcyklar finns på Turistbyrån. Önskvärt med en företagsetablering
enligt Stockholmsmodellen

Verka för en cykelväg till
Arninge

Kommunen har dialog och Trafikverket ansvarar. Det har hittills inte
prioriterats i förhållande till andra infrastruktursatsningar

Öka antalet byggnader med
förnybar energi: solenergi,
geoenergi samt andelar i
vindkraft

Flera bergvärmeanläggningar har installerats. Fjärrvärmen är förnybar.
Elavtal med bara förnybar el till kommunens verksamheter.
Installation av solceller på Resarö skola.

Kartlägg möjligheter för
solpaneler på tak. En solkarta
tas fram

Solkarta finns sedan 2017. EKR har haft aktiviteter riktade till
bostadsrättsföreningar och villaägare

Informera och ge rådgivning
om förnybar energi.

Ingår i EKR:s uppdrag och aktiviteter har genomförts.

Inköp av hybridbilar och elbilar,
öka andelen förnybara
drivmedel

El och hybridbilar ersätter succesivt äldre bilar, en tredjedel är
klimatbonusbilar (2020)

Installera laddstolpar för elbilar
internt o externt.

Laddplatser finns vid kommunhuset, för hemtjänsten och vid
färjeläget

Öka andelen förnybara
drivmedel inom
transportsektorn.

Inom kommunorganisationen laddas elbilar med förnybar el. Andelen
klimatbonusbilar ökar i Vaxholm

Kommunicera kollektivtrafikens
fördelar på land och vatten för
turism och allmänhet

Information och kampanjer inom energi- och klimatrådgivningen och
från SL

Öka resandet med cykel eller
till fots.

EKR, bilfri dag för allmänheten, tjänstecyklar i kommunhuset och för
hemtjänsten. Förmånscykel för kommunens anställda

Verka för samordnade
varutransporter

Någon utredning har inte genomförts, förutsätter samarbete med
andra kommuner.

Klimatkompensera lokalt
tjänsteresor med tåg, båt och
flyg.

Riktlinjer finns i kommunens policy ”Hållbara resor” endast fåtal
flygresor, klimatkompenseras inte

Hållbarhetsstyrande och
hållbarhetsredovisande
verksamheter.

En hållbarhetsredovisning tas fram för hela kommunen sedan 2014.
Sju förskolor och fyra grundskolor är aktiva inom Grön flagg (dec
2020).

Vid upphandling ska hänsyn tas
till energiförbrukning och
förnybar energi

Sker i samarbete med upphandlingsenheten, kriterier finns att hämta
på Upphandlingsmyndigheten

Vid upphandling av verksamhet med betydande andel transporter
ställs krav på fordon och förnybara bränslen.
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§ 88 Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta



Förslag till hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021–2030 antas.
En klimatkartläggning ska arbetas fram.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt
beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategi 2021–2030 har tagits fram under 2020/2021 för att
möjliggöra måluppfyllelse. Strategin anger riktningen och åtgärder fram till och med 2030, baserat på
agendans mål och delmål.
När nämnderna formulerar sina årliga mål ska politiken med utgångspunkt från sitt ansvarsområde och
kunskap identifiera vilka delmål och åtgärder som bör prioriteras under kommande år.
Hållbarhetsstrategin ska integreras och vara en naturlig del i kommunens mål- och budgetprocess.
Under respektive nämnd arbetar därefter förvaltningar och enheter vidare med att identifiera och
prioritera fokusområden och insatser årligen utifrån sitt nuläge och de delmål och åtgärder som lyfts i
hållbarhetsstrategin.
Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare styrdokument Miljöprogram för Vaxholm 2014–2020 och
Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014–2020. Uppföljning av dessa styrdokument har skett årligen
via hållbarhetsredovisningen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägget:
”En klimatkartläggning ska arbetas fram.”
Sara Strandberg (V) instämmer i lagt yrkande.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 33
Tjänsteutlåtande Madeleine Larsson 2021-05-11
Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021–2030, 2021-05-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef

För kännedom:
Marie Wiklund kommunchef
Susanne Edén stadsbyggnadschef
Agneta Franzen socialchef
Anders Roxström utbildningschef

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26
Änr KS 2019/191.000
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§ 33 Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Förslag till hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021–2030 antas.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt
beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategi 2021–2030 har tagits fram under 2020/2021 för att
möjliggöra måluppfyllelse. Strategin anger riktningen och åtgärder fram till och med 2030, baserat på
agendans mål och delmål.
När nämnderna formulerar sina årliga mål ska politiken med utgångspunkt från sitt ansvarsområde och
kunskap identifiera vilka delmål och åtgärder som bör prioriteras under kommande år.
Hållbarhetsstrategin ska integreras och vara en naturlig del i kommunens mål- och budgetprocess.
Under respektive nämnd arbetar därefter förvaltningar och enheter vidare med att identifiera och
prioritera fokusområden och insatser årligen utifrån sitt nuläge och de delmål och åtgärder som lyfts i
hållbarhetsstrategin.
Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare styrdokument Miljöprogram för Vaxholm 2014–2020 och
Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014–2020. Uppföljning av dessa styrdokument har skett årligen
via hållbarhetsredovisningen.

Yrkanden
Lars Lindgren (M), Anders Garstål (S) samt Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till förvaltningens
beslutsförslag.
Peter Lindqvist (-) yrkar på ett tillägg om att förvaltningen uppdras arbeta fram en
kommunövergripande handlingsplan kopplad mot hållbarhetsstrategin.
Ordföranden samt Anna-Lena Nordén (WP) yrkar avslag på Peter Lindqvists (-) tilläggsyrkande.
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.
Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tilläggsyrkandet samt avslag på detsamma kvarstår.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till avslagsyrkandet.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av arbetsutskottet:
Ja röstar: den som bifaller Peter Lindqvists (-) yrkande.
Nej röstar: den som bifaller avslagsyrkandet.

……………………….
Ordförande
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Protokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Omröstningsresultat
Ja= Lars Lindgren (M), Per-Eric Grön (M) samt Peter Lindqvist (-)
Nej= Anders Garstål (S), Anna-Lena Nordén (WP), Michael Baumgarten (L) samt Malin Forsbrand (C)
Ordföranden finner att arbetsutskottet med 3 ja-röster mot 4 nej-röster avslår tilläggsyrkandet.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Madeleine Larsson 2021-05-11
Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021–2030, 2021-05-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef

För kännedom:

Marie Wiklund kommunchef
Susanne Edén stadsbyggnadschef
Agneta Franzen socialchef
Anders Roxström utbildningschef

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2021-05-11
Änr KS 2019/191.000
1 av 4
Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021–2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021–2030 antas.

Sammanfattning
Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt
beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategi 2021–2030 har tagits fram under 2020/2021 för att
möjliggöra måluppfyllelse. Strategin anger riktningen och åtgärder fram till och med 2030, baserat på
agendans mål och delmål.
När nämnderna formulerar sina årliga mål ska politiken med utgångspunkt från sitt ansvarsområde och
kunskap identifiera vilka delmål och åtgärder som bör prioriteras under kommande år.
Hållbarhetsstrategin ska integreras och vara en naturlig del i kommunens mål- och budgetprocess.
Under respektive nämnd arbetar därefter förvaltningar och enheter vidare med att identifiera och
prioritera fokusområden och insatser årligen utifrån sitt nuläge och de delmål och åtgärder som lyfts i
hållbarhetsstrategin.
Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare styrdokument Miljöprogram för Vaxholm 2014–2020 och
Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014–2020. Uppföljning av dessa styrdokument har skett årligen
via hållbarhetsredovisningen.

Bakgrund
Genom antagandet av Agenda 2030 har FN:s medlemsländer enats om en global agenda för hållbar
utveckling. Agenda 2030, med sjutton globala mål och delmål spänner över en lång rad
samhällsutmaningar från att utrota fattigdomen och minska ojämlikheter till att bekämpa
klimatförändringarna. Målen i agendan är odelbara och åtgärder för att nå ett mål kommer påverka
möjligheten att nå andra mål.
Av regeringens proposition 2019/20:188 om Sveriges genomförande av Agenda 2030 framgår att
kommuner och regioner bär en stor del av ansvaret med möjlighet att definiera och prioritera
genomförandet utifrån sina egna förutsättningar och utmaningar. Det kommunala uppdraget styrs
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dessutom av den grundlagsfästa skyldigheten att främja hållbar utveckling så som den uttrycks i 1 kap. 2
§ regeringsformen (1974:152).
Att arbeta med hållbar utveckling är att anta ett arbetssätt som är föränderligt. Det ska inte vara ett
sidospår utan integreras i verksamheten och våra processer. Hela kommunorganisationen har ett ansvar
för att utifrån hållbarhetsstrategin genomföra åtgärder som leder till resultat och en önskad förändring.
Kommunledningskontoret och hållbarhetsenheten har ett särskilt ansvar för att samordna och följa upp
arbetet. I många fall finns redan ett långtgående arbete, vi börjar på inget sätt på ruta ett.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt
beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategi 2021-2030 har tagits fram under 2020/2021 för att
möjliggöra måluppfyllelse. Strategin anger riktningen och åtgärder fram till och med 2030, baserat på
agendans mål och delmål.
Under arbetets gång har dialog med medborgare genomförts integrerat med ÖP-dialogen samt att det
beslutsfärdiga förslaget har varit utställt. Ledningsgruppen har fått information och arbetat med
underlaget vid flera tillfällen. Remiss internt och till Roslagsvatten och SRMH har genomförts. ÖPseminarium kring Agenda 2030, politisk avstämning samt workshop kring utkast med politiken har ägt
rum.
Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare styrdokument Miljöprogram för Vaxholm 2014–2020 och
Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014–2020. Uppföljning av dessa styrdokument har skett årligen
via hållbarhetsredovisningen.
Syftet med strategin är att ange riktningen för hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm.
Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala mål samt med kommunens vision
och övergripande mål får vi ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar utveckling.
Strategin fokuserar på mål och delmål där kommunen har en rådighet och inflytande i
hållbarhetsarbetet.
När nämndernas mål ska formuleras kan politiken med utgångspunkt från sitt ansvarsområde och
kunskap identifiera vilka delmål och åtgärder som bör prioriteras under kommande år.
Hållbarhetsstrategin ska integreras och vara en naturlig del i kommunens mål- och budgetprocess.
Under respektive nämnd arbetar därefter förvaltningar och enheter vidare med att identifiera och
prioritera fokusområden och insatser årligen utifrån sitt nuläge och de delmål och åtgärder som lyfts i
hållbarhetsstrategin.
I kommunens systemstöd för verksamhetsstyrning ska hållbarhetsstrategin brytas ned till årliga
prioriteringar och åtgärder i respektive verksamhet med en koppling till resurser och budget i
planeringen av verksamheten. I det fortsatta hållbarhetsarbetet ska befintliga system och rutiner
användas, men kompletteras med hållbarhetsdimensionen, i all verksamhet. Arbetssättet ska ta till vara
medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.
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Bedömning
Hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad bedöms kunna vara ett verktyg och ett underlag för fortsatt
arbete för en hållbar utveckling. Utifrån Agenda 2030 har mål och delmål som är relevanta för
kommunens verksamhet valts ut. För att visa hur vi kan arbeta mot målen har åtgärder tagits fram med
utgångspunkt från lokala förutsättningar, andra antagna styrdokument och en bedömning av vilka
förändringar som är angelägna för att vi ska närma oss ett hållbart samhälle.

Måluppfyllelse
Hållbarhetsstrategin utgår från de globala hållbarhetsmålen som i sin tur ligger i linje med de svenska
miljömålen och folkhälsomålen samt kommunens samtliga övergripande mål, livsmiljö, kvalitet och
ekonomi.

Finansiering
Hållbarhetsstrategin är inte en handlingsplan och innehåller inte tvingande åtgärder som medför direkta
kostnader för verksamheterna. Strategin ska vara ett underlag för beslut om investeringar och åtgärder
inom ramen för kommunens arbete med mål och budget.

Förslagets konsekvenser
Hållbarhetsstrategin beskriver på ett samlat sätt hur det lokala arbetet mot målen i Agenda 2030 ska
bedrivas. Strategin ska vara ett verktyg för att implementera, underlätta och bredda hållbarhetsarbetet i
kommunorganisationen. Den skall även vara ett underlag för politiken att kunna ta hållbara beslut
genom att synliggöra och värdera hållbarhetsaspekter samt hantera målkonflikter. Genom att
kommunicera hållbarhetsarbetet kan även boende och verksamma i kommunen inspireras.

Uppföljning och utvärdering
I den årliga hållbarhetsredovisningen sammanfattas och analyseras aktiviteter och resultat under
respektive globalt mål. Redovisningen ska också lyfta utmaningar och åtgärder som behöver prioriteras
framåt och därmed utgöra ett underlag för budget och verksamhetsplanering.
Hållbarhetsarbetet ska följas upp och redovisas löpande i samband med annan verksamhetsuppföljning,
tertialrapporter och årsredovisning. I kommunens systemstöd för verksamhetsstyrning synliggörs
kopplingen mellan nämndernas strategiska mål och de globala målen och delmålen. Erfarenheter från
implementering och uppföljning analyseras årligen i samband med hållbarhetsredovisningen. Resultaten
från den årliga analysen kan leda till ändring i arbetssätt, utbildningsinsatser eller förtydliganden i
riktlinjer för målstyrning
Kvantitativ uppföljning och jämförelse med andra kommuner, för att visa resultat, sker i första hand
med hjälp av de indikatorer som Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram kopplat till de globala
målen. Men även andra kvalitetssäkrade nyckeltal kommer att användas för att komplettera resultaten.
Det pågår en utveckling av flera nationella indikatorer kopplat till hållbarhetsarbetet. Förhoppningen är
att det utvecklas metoder och verktyg som på ett tydligare sätt kan spegla det arbete som görs lokalt.
Hållbarhetsstrategin i sin helhet ska utvärderas i halvtid, under år 2025, med möjlighet till revidering av
åtgärderna, och därefter sker en slutgiltig utvärdering 2030. Hållbarhetsenheten ansvarar för arbetet
och rapporterar via kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige.
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1. Inledning
Med hållbar utveckling menar vi ett ansvarsfullt sätt att leva och verka som gör det möjligt för oss
här och nu att utvecklas och må bra och samtidigt se till att samma möjligheter finns för kommande
generationer. Vi har både ett ansvar och en skyldighet att leva så att planetens resurser räcker för allt
levande idag och imorgon.
Hållbarhet kan delas in i tre dimensioner;
ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ekologisk eller
miljömässig hållbarhet omfattar allt som har med
jordens ekosystem och planetens gränser att göra.
Det omfattar luft- och vattenkvalitet, klimat,
resursförbrukning, markanvändning och biologisk
mångfald.
Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om
välbefinnande, rättvisa, rättigheter och människans
behov. En förutsättning för att nå ekologisk och
social hållbarhet är den ekonomiska dimensionen.
Det kan vara att upphandla tjänster med ekologisk
och social hänsyn, att med ekonomiskt bistånd
minska ojämlikheten eller att hitta sätt att hantera
hållbara investeringar med lång återbetalningstid.

Fig 1. De tre dimensiionerna av hållbarhet; ekologisk, socialt och
ekonomiskt Azote images för Stockholm Resilience Centre

2. Uppdraget och syftet med en hållbarhetsstrategi

Syftet med denna strategi är att visa och ange riktning för hur vi ska arbeta för att nå framtidens
hållbara Vaxholm. Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala mål samt
med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar
utveckling samt vad kommunen har för rådighet, möjlighet och ansvar för hållbarhetsarbetet.
Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt
beslut KS 2017-10-26/§ 114. Hållbarhetsstrategin har tagits fram under 2020/2021 för att översätta
agendan till det lokala arbetet. Strategin anger riktningen och åtgärder fram till och med 2030,
baserat på agendans mål och delmål.
Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare lokala styrdokument Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 och
Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014- 2020 (antagna 2014).

3. Vad styr oss i hållbarhetsarbetet?
3.1 Agenda 2030 – Globala målen
Agenda 2030 är världens agenda för en hållbar utveckling. De 17 globala målen och de 169 delmålen
har tagits fram i en bred överenskommelse i världens största organisation för fred och hållbar
utveckling; Förenta nationerna, FN. Agendan är en handlingsplan för människorna, planetens och
vårt välstånd. Med de globala målen har världens länder åtagit sig att fram till år 2030 leda världen
för att uppnå; Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

De globala målen är tillräckligt övergripande för att kunna gälla en region i Afrika, en
storstad i Asien men också en kommun i Stockholms län. De skall också vara tillräckligt tydliga för att
visa i vilken riktning vi måste röra oss. Med Agenda 2030 är det uppenbart att hållbar
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utveckling innehåller både ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv och att inget
enstaka mål kan lösas på egen hand. Allt hänger ihop.
Sverige har tagit fram en nationell handlingsplan för arbetet med Agenda 2030. Uppföljning av
arbetet nationellt ansvarar SCB, Statistiska Centralbyrån för. Sveriges kommuner och regioner, SKR
ansvarar för arbetet med nyckeltal och jämförelse mellan kommuner, för att kunna följa upp det
lokala arbetet med agendan.

3.2 Lagstiftning
Sverige har ett antal lagar kopplat till social hållbarhet, Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen,
Barnkonventionen, Skollagen och lagen om anställningsskydd för att nämna några. Därtill finns ett
stort antal nationella strategier och planer vilket arbetet med folkhälsa och social hållbarhet vilar på.
Lagar och regler som styr den ekologiska hållbarheten är i stor utsträckning kopplat till Miljöbalken
och Klimatlagen. I Plan- och bygglagen finns stöd för arbetet med en hållbar samhällsutveckling. EU:s
vattendirektiv har medfört inrättande av vattendistrikt och bindande regler för hur kommunerna ska
arbeta med att förbättra vattenkvaliteten.

3.3 Miljömål, folkhälsomål, klimatmål och regionala mål
I Sverige finns miljökvalitetsmål och folkhälsopolitiska mål som styr centrala och regionala
myndigheters arbete såväl som kommunernas. De 16 miljömålen och 8 folkhälsomålen sluter väl upp
till Agenda 2030. Mer om de svenska målen finns att läsa på webbsidan Sveriges miljömål samt på
Folkhälsomyndighetens hemsida.
Sverige har undertecknat Parisavtalet som syftar till att minska klimatförändringarna. Därmed finns
ett åtagande att se till att den globala temperaturhöjningen inte överstiger två grader samt att vi ska
sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Hur vi i Sverige ska arbeta med klimatfrågan beskrivs i ett
klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag.

Det övergripande målet är att Sverige och Vaxholm senast 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 omfattar mål som ska bidra till en hållbar utveckling av
Stockholmsregionen. Till RUFS:en hör också en klimatfärdplan som beskriver hur arbetet med
minskad klimatpåverkan ska prioriteras.

3.4. Stadens målområden
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Arbetet med hållbarhet ryms inom samtliga dessa tre
områden.





Kvalitet – Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enighet med nationella styrdokument och
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt
bemötande.
Livsmiljö – Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov
inom ramen för jordens resurser.
Ekonomi – Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som
möjligt.
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3.5 Visionen och vår gemensamma värdegrund
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och
respekt. Orden sammanfattar stadens gemensamma
värdegrund som är styrande för medarbetarnas
förhållningsätt, agerande och bemötande. Värdegrunden
skall även genomsyra kommunens hållbarhetsarbete.
Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare
inom stadens alla verksamheter och fungerar som en
kompass i kontakter och möten med människor som
besöker, bor och verkar i Vaxholm.
Visionen är antagen av Kommunfullmäktige och visar
riktningen för hur Vaxholms stad ska utvecklas och den är
utgångspunkten för kommunens styrning.

Fig 2. Värdegrunden, SER och hur den utgör
grunden för huset med kommunens vision,
hållbarhetsstrategi och övergripande
målområden.

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

3.5 Vaxholmsbornas mål
Det inledande arbetet med framtagandet av hållbarhetsstrategin samkördes
med framtagandet av en ny översiktsplan och gick under arbetsnamnet
Vaxholm 2040. Medborgardialog om de globala hållbarhetsmålen
genomfördes i samband med dialog om Vaxholm nu och i framtiden. Analys
och rapport finns att läsa på www.vaxholm.se/vaxholm 2040.

4. Så här använder vi strategin
Hållbarhetsstrategin beskriver vilka globala mål och delmål som är relevanta för kommunen och som
är viktiga i arbetet för en hållbar utveckling lokalt. Strategin antas av Kommunfullmäktige och ska
gälla under en tioårsperiod. Ansvaret för strategins genomförande ligger hos samtliga nämnder och
arbetet inkluderar all kommunal verksamhet.

4.1 Hållbarhetsstrategin i Mål och budgetprocessen
Att arbeta med hållbar utveckling och Agenda 2030 är att anta ett arbetssätt som är föränderligt.
Arbetet ska inte vara ett sidospår utan integreras i vår verksamhet och i våra processer. Hela
kommunorganisationen har ett ansvar att arbeta utifrån hållbarhetsstrategin och för att genomföra
åtgärder som leder till resultat. Kommunledningskontoret och hållbarhetsenheten har ett särskilt
ansvar för att samordna och följa upp arbetet. I många fall finns redan ett långtgående arbete. Vi
börjar på inget sätt på ruta ett.
När nämndernas mål ska formuleras finns utrymme för politiken och verksamheten att med
utgångspunkt från sitt ansvarsområde och kunskap identifiera vilka delmål och åtgärder som bör
prioriteras under kommande år. Hållbarhetsstrategin integreras som en naturlig del i kommunens
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mål- och budgetprocess. Under respektive nämnd arbetar därefter förvaltningar och enheter vidare
med att identifiera och prioritera fokusområden och insatser årligen utifrån sitt nuläge och de delmål
och åtgärder som lyfts i hållbarhetsstrategin. Genomfört hållbarhetsarbete och nyckeltal redovisas
årligen i en hållbarhetsredovisning.
Nedan beskrivs hur hållbarhetsarbetet kan intregreras utifrån de olika stegen i mål och
budgetprocessen:
1. Analysera omvärld och behov, hämta in kunskap från verksamheten, från genomförda enkäter
och undersökningar, signaler från myndigheter, nyckeltal och jämförelser med andra kommuner,
årsredovisning och hållbarhetsredovisning.
2. Fördela resurser, definiera mål och prioriteringar, ta fram delmål och åtgärder i linje med
verksamhetens grunduppdrag, föregående analys, utgå från medarbetarnas kunskap och
engagemang. Fördela resurser och låt de globala målen och delmålen synas i förslag till
verksamhetsplan och budget. Hållbarhetsarbetet är långsiktigt och en särskild satsning kan
behöva sträcka sig över flera år.
3. Ramärendet antas av politiken, här finns möjlighet att prioritera uitifrån verksamhetens förslag
till mål, hållbarhetsstrategier och politiska program.
4. Mål och budget fastställs, analysera om målen och prioriteringarna innebär att resurser behöver
delas med andra verksamheter, behövs nya samarbeten, andra verktyg för uppföljning, ökad
kunskap.
5. Detaljbudget och verksamhetsplaner tas fram och antas, hur ska arbetet mot prioriterade mål
och strategier genomföras, resurser, projektplaner, metoder, nyckeltal, mätning, uppföljning.
6. Genomförande, kommunicera gärna resultat under arbetets gång, inspirera andra och låt de
globala målen och delmålen synas i tertialuppföljningen.
7. Uppföljning och utvärdering, summera arbetet, går det att mäta eller värdera, har det lett till en
förändring, fortsätter arbetet nästa år. Lämna resultat till hållbarhetsredovisningen
8. Hållbarhetsredovisning, viktigt att samla resultat och åtgärder inom målen för att
hållbarhetsredovisningen ska vara ett underlag för nästa analysomgång.
I kommunens systemstöd för verksamhetsstyrning ska hållbarhetsstrategin brytas ned till årliga
prioriteringar och åtgärder i respektive verksamhet med en koppling till resurser och budget i
planeringen av verksamheten.
Målsättningen är att använda befintliga system och rutiner, men att komplettera med
hållbarhetsdimensionen i all verksamhet. Arbetssättet ska ta till vara medarbetarnas kunskap,
erfarenhet och engagemang.

4.2 Strategiska styrdokument som har betydelse för hållbarhetsarbetet

I dagsläget finns redan politiskt antagna policys och strategier som är styrande och som kopplar till
hållbarhetsarbetet. Det kan vara lagstadgat som exempelvis energiplanen och avfallsplanen eller en
plan för en specifik förvaltning som exempelvis barn- och elevhälsostrategin.
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Utöver dessa finns även rutiner och riktlinjer
för intern styrning som till exempel rutiner
för inköp och förvaltningsplan för
kommunens skogar.
Nu gällande styrdokument ligger i huvudsak
i linje med hållbarhetsstrategin men kan
behöva revideras för att de ska bli tydligare.
I bilaga 2 visas ett axplock av kommunens
nu gällande styrdokument och hur de är
kopplade till de globala hållbarhetsmålen.
Ett exempel på hur ett antaget
styrdokument och kommande
hållbarhetsstrategi kan samverka för att uppnå
samma åtgärd visas i bilaga 3.

Fig 3. Exempel på hur hållbarhetsstrategin
verkar i förhållande till stadens andra
styrdokument

4.3 Målkonflikter

Hållbar utveckling kräver en omställning av samhället och olika intressen ställs ibland mot varandra.
Ofta handlar det om miljö och hälsa kontra kortsiktiga ekonomiska intressen. En viktig uppgift blir då
att hitta en balans mellan olika intressen för att skapa välfärd och en hållbar utveckling.
Ett exempel är investeringar för att skydda och bevara natur- eller vattenområden. Det ekonomiska
får stå tillbaka i form av att marken inte kan exploateras. Men att öka den biologiska mångfalden
och stärka ekosystemtjänster som exempelvis utjämnar vattenflöden ger bättre förutsättningar att
möta klimatförändringar och därmed en minskad risk för påverkan på befintlig bebyggelse.
Att arbeta med hållbar utveckling innebär att våga lyfta målkonflikter men också att se synergier och
ha ett långsiktigt utvecklingsperspektiv. Kommunen bör identifiera målkonflikterna och använda
metoder för att redovisa och väga olika intressen inför viktiga beslut.
De globala målen är ett verktyg för att arbeta med helheten och påminna oss om att ett
framgångsrikt hållbarhetsarbete lokalt också medverkar till en god livsmiljö i andra delar av världen
och för kommande generationer.

5. Globala målen anger riktningen för en hållbar utveckling i
Vaxholm
Hållbarhetsstrategin översätter den globala agendan till det lokala och anger riktningen för
hållbarhetsarbetet i Vaxholms stad. Strategin ska vara en utgångspunkt när hållbarhetsarbetet ska
integreras i mål och budget samt i verksamhetsplaner.
Alla mål är inte lika relevanta för Vaxholm. Enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114
bortprioriterades vissa av de globala målen för fortsatt arbete i Vaxholms stad. Prioriteringen
gjordes dels baserat på Regeringskansliets Handlingsplan för Agenda 2030 och dels på Sveriges
nationella hållbarhetsutmaningar. Vissa verksamhetsområden under ett bortprioriterat globalt mål
kan tillskrivas ett annat. Motivering till varför hållbarhetsstrategin inte omfattar alla globala mål
finns att läsa i bilaga 3.
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5.1 Så här läser du dokumentet
Nedan följer en presentation av de globala mål och delmål som ska fungera som vägvisare och
prioritering av hållbarhetsarbetet i Vaxholms stad. Varje mål har följande upplägg;
Mål
Den svenska översättningen av den globala målformuleringen samt logotyper för mål och delmål är
hämtade från sidan www.globalamalen.se1
Målbeskrivning
Målbeskrivningen är ett utdrag från regeringens översättning och tolkning av den globala
målbeskrivningen2.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Kort beskrivning av nuläget och särskilda utmaningar som vi står inför i Sverige och i Vaxholm.
Bedömningen har baserats på tidigare årsredovisningar och hållbarhetsredovisning, RUFS2050 med
tillhörande klimatfärdplan, indikatorer i Kolada samt ett flertal rapporter som beskriver nuläge och
utmaningar för Sverige. Se även referenslista i bilaga 5.
Delmål och åtgärder
Delmål och tillhörande åtgärder som finns med i strategin är valda utifrån om de bedöms vara
relevanta för kommunorganisationen och viktiga ur ett lokalt perspektiv. Underrubriken ”I Vaxholm
ska vi..” listas prioriterade åtgärder som pågår eller bör genomföras för att mål och delsmål ska
kunna nås. Samtliga delmål finns också samlade i tabell i Bilaga 1.

För hemsidan ansvarar UNDP, FN:s utvecklingsprogram som stöttar länder i arbetet med att nå målen i Agenda
2030.
2 Regeringskansliet ”17 mål för hållbar utveckling” https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globalamalen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
1
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Målbeskrivning
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential. Hälsan
påverkas av människors livsvillkor, de förhållanden som råder vid uppväxt samt de system som finns att tillgå
vid ohälsa och sjukdom. Målet beskriver de sociala aspekterna av hållbarheten och innefattar smittsamma och
icke-smittsamma sjukdomar, mental hälsa, droger, kemikalier och trafiksäkerhet.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Sverige har en hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård, men det finns
också utmaningar. Betydande hälsoskillnader finns mellan olika grupper i samhället. Ju lägre social position,
desto sämre hälsa. Befolkningens psykiska och fysiska hälsa är starkt präglad av fysisk aktivitet, kost, tillgång till
natur och kultur, samt sociala kontakter. Kommunen ska arbeta för en god uppväxt, en god utbildning, en
meningsfull fritid, full sysselsättning och en trygg offentlig miljö
I Vaxholm har vi generellt god självskattad hälsa i befolkningen. Kommunen har en ökande andel
äldre, där goda förutsättningar för ett hälsosamt åldrande är viktigt. Hos unga finns en oroande trend
med ökad psykisk ohälsa. Hälsofrämjande och förebyggande arbete via stadens verksamheter och
arenor är av största vikt för att uppnå god hälsa och välbefinnande.
Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall
till följd av icke
smittsamma sjukdomar
och främja mental hälsa

Delmål 3.5
Förebygg och behandla
drogmissbruk

I Vaxholm ska vi:
 Främja psykisk hälsa genom en välfungerande barn och
elevhälsa, trygga skolmiljöer (även en digital sådan)
och en proaktiv ungdomsverksamhet
 Främja fysisk aktivitet och goda matvanor genom
tillgängliga fritids- och motionsaktiviteter genom bla
samverkan med föreningsliv, samt hållbara måltider i
skola och omsorg
 Erbjuda möjligheter till sociala kontakter och
sammanhang för äldre
 Erbjuda en meningsfull fritid genom ett brett utbud av
hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter
 Boende och närmiljö planeras utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv
 Främja en god hälsa och en god arbetsmiljö för
kommunens medarbetare genom ett engagerat och
systematiskt arbetsmiljöarbete


Förebygga droganvändning och missbruk genom att
begränsa tillgänglighet, senarelägga debutålder och
samverka kring tillsyn
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Målbeskrivning
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystemet behöver möta människors behov
under hela livet från förskola, grundskola, gymnasium och till högre utbildning. Alla människor ska ha lika
möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till
välstånd och öppnar en värld av möjligheter för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
I Sverige har vi sedan länge ett väl utbyggt utbildningssystem med skolplikt och avgiftsfri utbildning.
Utbildningsnivån i Sverige är överlag hög och har stigit de senaste åren. Trots detta finns det utmaningar.
Bristande likvärdighet, kunskapsskillnader och brist på lärare är några av dem. Det saknas också en samlad bild
av hur utbildning för hållbar utveckling ser ut i svenska skolor.
Barn och unga i Vaxholm har goda resultat i grundskolan, en stor andel är behöriga till gymnasiet och har
uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola. Verksamheterna står dock inför utmaningar
såsom att möta ökande krav på att främja, förebygga och organisera för en mer tillgänglig och trygg lärmiljö så
att alla barn och elever når sin kunskapsmässiga och personliga potential. Behöriga pedagoger på förskolan,
grundskolan och i fritidshemmen, en väl fungerande elevhälsa och skolnärvaro är alla nyckelfaktorer.
Delmål 4.1 Avgiftsfri och
likvärdig grundskole- och
gymnasieutbildning av
god kvalitet
Delmål 4.2 Lika tillgång
till förskola av god
kvalitet

I Vaxholm ska vi:
 Se till att elever fullbordar grundskole- och
gymnasieutbildning med goda resultat och hög nöjdhet
 Ha barn och vårdnadshavare som upplever en förskola
av god kvalitet och är nöjda
 Öka andelen behöriga pedagoger inom förskola, skola
och i fritidshemmen

Delmål 4.5 Utrota
diskriminering i
utbildning



Delmål 4.A Skapa
inkluderande och trygga
utbildningsmiljöer



Delmål 4.7 Utbildning för
hållbar utveckling och
globalt medborgarskap





Förebygga och förhindra kränkande behandling och
sexuella trakasserier samt skapa trygga och
inkluderande utbildningsmiljöer, såväl den fysiska som
den digitala
Samtliga pedagoger arbetar utefter ett normkritiskt
förhållningssätt
Utveckla tillgängliga och trygga fastigheter för skolor
och förskolor med plats för lek och rörelse både inne
och ute
Sprida kunskap om hållbar utveckling i kommunens alla
verksamheter
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Målbeskrivning
Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när
alla har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets
utveckling.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Sverige ligger i framkant i arbetet med jämställdhet. Trots detta har män som grupp fortfarande mer makt och
inflytande, äger mer och tjänar mer än kvinnor. Huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet har
fortfarande kvinnor. Kvinnor uppger sämre hälsa, medan män som grupp lever kortare. Män utövar det mesta
våldet i samhället, både i det privata och det offentliga rummet. Kvinnor utsätts i högre utsträckning än män för
våld i nära relationer, medan det i det offentliga rummet framförallt är män som utsätts.
Föreställningar om hur människor förväntas vara och könsstereotypa könsnormer behöver utmanas.
Nationellt har sex delmål identifierats för arbetet; en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk
jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa
samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget – kommuner ska ge medborgarna likvärdig service oavsett
kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har kommunen därför en viktig roll för att alla ska få
lika makt, inflytande och möjligheter oavsett kön. Det är i vardagen som jämställdhet kan förverkligas.
Delmål 5.1 Utrota
diskriminering av kvinnor
och flickor

Delmål 5.5 Säkerställ fullt
deltagande för kvinnor i
ledarskap och
beslutsfattande

I Vaxholm ska vi:
 Erbjuda likvärdig och jämställd offentlig service
 Fatta jämställda beslut
 Planera verksamheter utifrån ett jämställt behov och
att resurser fördelas jämställt
 Ha medarbetare som har ett normkritiskt
förhållningssätt och bemöter människor utifrån
kommunens värdegrund




Genomföra ett jämställt beslutsfattande
Ha ett jämställt deltagande i medborgardialoger och
politiska processer
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Målbeskrivning
En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil
energi. Förnybara energilösningar utvecklas nu, blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare än tidigare.
Genom att förändra produktionssätt och hur vi konsumerar energi kan tillgången till el och energitjänster
säkerställas utan ökad resursförbrukning.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Sverige har god tillgång till energi och en hög andel förnybar energi till uppvärmning och el. All produktion av
energi till el, värme och transporter medför en viss miljö- och klimatpåverkan. Kapaciteten i vårt energisystem
är begränsad. Energianvändningen ska vara effektiv, leda till minskat beroende av fossila bränslen och fördelas
så att kapaciteten i nätet räcker till för all viktig verksamhet. Den stora utmaningen är att ställa om
transportsektorn till förnybara bränslen. Energisystemet behöver anpassas till varierande energiproduktion
från sol och vind och bristande kapacitet i delar av elnätet under vissa tider.
I kommunen finns tillgång till förnybar fjärrvärme producerad med biobränslen på Kullön. I övrigt sker
uppvärmning i hög utsträckning med värmepumpar och elvärme. Intresset för solel ökar och kan bli ett viktigt
tillskott som en lokal, småskalig energiproduktion, förutsatt att hänsyn tas till kulturmiljön och andra intressen.
Kommunen har ett ansvar för att i planeringen underlätta omställningen till en förnybar transportsektor för
kollektivtrafiken med buss och båt, för vägfärjor och för persontransporter genom att göra plats för de
anläggningar som behövs. I energiplanen finns beskrivning och mål för det lokala arbetet med energifrågor.
Delmål 7.1
Tillgång till modern
energi för alla

Delmål 7.2
Öka andelen förnybar
energi i världen

I Vaxholm ska vi:
 Utveckla energifrågorna och samverka med ägare till
elnätet och fjärrvärmen
 Sprida kunskap om hållbar energianvändning till
boende och verksamma i Vaxholms stad






Delmål 7.3 Fördubbla
ökningen av
energieffektivitet



Underlätta omställningen till en fossilfri
transportsektor
Säkerställa att kommunens energianvändning är
förnybar och effektiv
Säkerställa tillgången till cyklar, fossilfria tjänstebilar,
arbetsfordon och upphandlade transporttjänster i
kommunens verksamhet
Installera solenergi på kommunägda fastigheter där
det är tekniskt, ekonomiskt möjligtoch med hänsyn till
värden i kulturmiljön
Underlätta för boende och verksamheter som vill
installera solenergi
Bygga och renovera fastigheter och anläggningar för
kommunens verksamhet så att de är energieffektiva
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Målbeskrivning
Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar också om att
arbeta för en hållbar ekonomisk tillväxt. Att främja ekonomisk stabilitet, ett gott investeringsklimat,
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor vilka är viktiga faktorer för hållbar utveckling.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Sveriges befolkningstillväxt kommer ske i hög grad i de yngre och äldre målgrupperna. De yrkesverksamma ska
med andra ord finansiera välfärden för fler. Detta tillsammans med ökningen av kommunsektorns övriga
verksamhetskostnader innebär att kostnaderna ökar väsentligt snabbare än det reella skatteunderlaget.
Vaxholm vill möjliggöra arbetstillfällen och minska andelen som varken arbetar eller studerar. En
destinationsutvecking året om skulle innebära ökade ekonomiska intäkter samt möjliggöra etablering för fler
nya företag. Det skulle även bidra till en ökad service till kommuninvånare och större kulturellt utbud året om.
Vaxholms stad är kommunens största arbetsgivare och ska erbjuda en god arbetsmiljö med en stark
värdegrund.
Delmål 8.1
Hållbar ekonomisk
tillväxt

I Vaxholm ska vi:
 Säkerställa en god ekonomi i balans med en
kostnadseffektiv service så att skattepengarna ger så
stort värde som möjligt

Delmål 8.3
Främja politik för nya
arbetstillfällen och ökad
företagsamhet



Delmål 8.6
Främja ungas anställning,
utbildning och praktik



Delmål 8.9
Främja gynnsam och
hållbar turism






Delmål 8.5
Full sysselsättning och
anständiga arbetsvillkor
med lika lön för alla



Delmål 8.8
Skydda arbetstagares
rättigheter och främja
trygg och säker
arbetsmiljö för alla





Erbjuda goda förutsättningar för näringsliv, att det är
enkelt och attraktivt att starta och driva företag samt
främja en hållbar turism, året runt
Möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av
företag och skapa ﬂer arbetstillfällen
Erbjuda praktiskt stöd för lokala arbetsgivare och
arbetssökande i form av coaching, matchning och
kontakt med Arbetsförmedling
Möjliggöra närliggande och hållbara
anställningsmöjligheter för att gagna det lokala
näringslivet
Få unga, utan examen eller arbete, tillbaka till studier
eller in i annan sysselsättning
Minska andelen unga och vuxna som varken studerar
eller arbetar
Säkerställa en jämlik, inkluderande och trygg
arbetsmiljö genom ett kvalitativt systematiskt
arbetsmiljöarbete
Använda digitalisering av tjänster,
informationsspridning och styrning av tekniska system
för att öka tillgängligheten och effektivisera
verksamheten.
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Målbeskrivning
Målet om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Även om många länder kan ses ha en
positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom överlag, så har klyftorna ökat mellan individer och
grupper. Detta baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status. Ojämlikhet handlar
också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella
möjligheter till utveckling. Utbildning av god kvalitet, för alla, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt
samhälle och att främja jämlikhet.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen men är samtidigt det OECD-land där den ekonomiska
ojämlikheten ökar allra mest. Ökade inkomstskillnader, bostads- och arbetsmarknadssegregation och skillnader
i hälsa är några av utmaningarna. En ojämlikt fördelad ohälsa hänger till stor del samman med människors
socioekonomiska förhållanden och position.
Vaxholms stad har goda möjligheter att motverka ojämlikhet av både barn och vuxna genom skola, omsorg och
socialt stöd. Fullföljande av grundläggande utbildning, sysselsättning, bostads- och samhällsplanering samt
kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga områden för minskad ojämlikhet. Dessa strategiska åtgärder finns under
målområde 3, 4, 8 och 11.
Delmål 10.2
Främja social, ekonomisk
och politisk inkludering

Delmål 10.3 Säkerställa
rättigheter för alla och
utrota diskriminering

I Vaxholm ska vi:
 Främja ett ansvarsfullt och säkert mottagande och
integration av nyanlända
 Sträva efter ett jämlikt deltagande i medborgardialoger
och politiska processer



Minska ojämlikheter mellan olika grupper i
befolkningen genom att erbjuda en tillgänglig och
likvärdig offentlig service
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Målbeskrivning
Kommunen ansvarar för planeringen av mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen, delar av
transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Växande städer kan skapa nya möjligheter för
ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Med en
hållbar stadsutveckling ökar städernas förmåga att motstå påfrestningar och samtidigt säkerställs skyddet för
vårt natur- och kulturarv.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Vaxholm har en bebyggelsen som är utspridd på flera öar, pendlingen till arbetsplatser utanför kommunen är
omfattande och det finns en stor andel fritidshus. Detta skapar utmaningar för kommunen att tillgodose
behovet av transporter, infrastruktur och samhällsservice. I översiktsplanen kopplas en hållbar utveckling
samman med andra samhällsmål och en framtida användning av mark och naturresurser. Flera bostäder med
olika upplåtelseformer och tillgängliga offentliga platser ökar kommunens attraktivitet.
Delmål 11.1
Säkra bostäder till en
överkomlig kostnad

Delmål 11.2
Tillgängliggör hållbara
transportsystem för alla

I Vaxholm ska vi:
 Kommunen ska verka för att fler bostäder byggs i form
av små lägenheter, hyresrätter och småhus för ett
varierat bostadsbestånd




Arbeta för en attraktiv och fossilfri kollektivtrafik på
land och på vatten
Prioritera gång- och cykelstråk i planeringen som
förbinder bostäder, fritidsverksamheter, förskola och
skola, bytespunkter och grönområden
Arbeta för en förbättrad trafiksäkerhet

Delmål 11.3
Arbeta med en hållbar
och inkluderande
planering



Planera för en socialt jämlik bostads- och
samhällsutveckling inom vilken trygghet, tillgänglighet,
folkhälsa och barnrättsperspektivet beaktas

Delmål 11.4
Skydda världens kulturoch naturarv



Arbeta för att identifiera, stärka, tillgängliggöra och
sprida kunskap om Vaxholms natur- och kulturmiljöer

Delmål 11.6
Minska städernas
miljöpåverkan



Utveckla avfallshanteringen så att den är tillgänglig och
anpassad för att öka återbruk och återvinning
Arbeta för att minska transportbehovet och öka
användningen av förnybara fordonsbränslen

Delmål 11.7
Skapa säkra och
inkluderande
grönområden för alla







Använda metoder för att värdera den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänster i bebyggelsen
Planera in multifunktionella ytor som är pedagogiska,
gynnar den biologiska mångfalden, och stärker
dagvattenreningen

15(28)

169

Målbeskrivning
Vi behöver minska vår resursanvädning genom att ändra sätten vi producerar och konsumerar varor och
tjänster. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar,
förbättrad hälsa och minskad fattigdom där varorna produceras. Minskad konsumtion, mera återbruk och
återvinning av material är nödvändigt för att anpassa förbrukningen till jordens resurser och minska negativ
påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Utsläppen av växthusgaser kopplade till konsumtionen är betydande och en stor utmaning nationellt och lokalt.
Belastningen från farliga kemikalier vid tillverkning och i varor behöver minska. Upphandling med miljökrav är
ett kraftfullt verktyg för att ställa om. Nya regler för producentansvar, förpackningsinsamling och
matavfallsinsamling ska göra det lättare för flera att återvinna mera.
Beslut som tas i Vaxholm i samband med upphandling, investeringar och inköp lokalt har betydelse för
resursförbrukningen globalt. Vi behöver ställa om till en mera cirkulär och resurssnål konsumtion av varor utan
farliga ämnen och med bra kvalitet som gör att de håller länge. I kommunens upphandlings-och inköpspolicy,
måltidspolicy samt i avfallsplanen finns ytterligare vägledning.
Delmål 12.3
Halvera matsvinnet i
världen

I Vaxholm ska vi:
● Minska matsvinnet och klimatpåverkan från inköp och
produktion av måltider i kommunens verksamheter

Delmål 12:4 Ansvarsfull
hantering av kemikalier
och avfall



Öka kunskapen om farliga ämnen i varor och produkter
och arbeta för att minska användningen av kemiska
produkter där de kan ersättas med andra metoder

Delmål 12.5
Minska mängden avfall
markant



Planera för återbruk, återvinning och cirkulär ekonomi
i bostadsområden och i kommunens verksamheter

Delmål 12.7
Främja hållbara metoder
för offentlig upphandling



Upphandla och köp in med livscykelperspektiv,
miljökrav och sociala krav
Minimera inköpen av engångsartiklar och
plastprodukter som inte är nödvändiga för hygien samt
i vård- och omsorg

Delmål 12.8
Öka allmänhetens
kunskap om hållbara
livsstilar





Sprida kunskap om en hållbar livsstil till kommunens
anställda och till boende och verksamma i kommunen
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Målbeskrivning
Klimatförändringarna är det allvarligaste hotet mot mänskligheten och livet på jorden. Det behövs många olika
insatser för att minska utsläppen och bromsa förändringarna. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och
riskerar att medföra en global uppvärmning som överstiger två grader. Det skulle få allvarliga konsekvenser för
ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och en ökad risk för
naturkatastrofer.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Sverige har undertecknat Parisavtalet och har som mål att vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären efter 2045. Klimatlagen och den klimatpolitiska handlingsplanen visar vägen.
Omställningen av transportsektorn är den stora utmaningen för att nå klimatmålen i Stockholmsregionen.
Planering för att minska transportbehovet och åtgärder för att tillgodose behovet av fossilfria bränslen för alla
typer av transporter är en förutsättning för omställningen. Kunskap om vad som bidrar till klimatförändringarna
och vad vi kan göra för att minska påverkan behöver öka.
Klimatförändringarna behöver vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Att bedöma och förebygga de
risker som vi kan se, är angeläget. Förmågan att kunna stå emot skyfall, havsnivåhöjningar och värmeböljor är
förutsättningar för ett hållbart och tryggt samhälle.
Delmål 13.1
Stärk motståndskraften
och anpassa till
klimatrelaterade risker
Delmål 13.2 Integrera
åtgärder mot
klimatförändringar i
politik och planering

I Vaxholm ska vi:
● Bedöma risker för bebyggelse och kommunens
verksamhet vid ett förändrat klimat. Fördela ansvaret
för anpassning och vidta åtgärder.
●

●
●
●

Delmål 13.3
Öka kunskap och
kapacitet för att hantera
klimatförändringar

●
●

Arbeta för minskad klimatpåverkan i kommunens
verksamheter genom miljökrav i upphandling och
inköp, sortering av avfall, återbruk, planering av
måltidsverksamheten, transporter och
beteendepåverkan
Planera för god tillgång till kollektivtrafik på land och
på vatten, samt gång- och cykelstråk för att minska
klimatpåverkan från transporter
Bygg infrastruktur för laddbara fordon och båtar
Planera för byggnation av fastigheter till kommunens
verksamhet med liten miljö- och klimatpåverkan, för
energieffektiv drift och för hälsosamma
inomhusmiljöer
Sprida kunskap om vad boende och verksamma kan
göra för att minska klimatpåverkan
Arbeta för att stadens medarbetare agerar resurs- och
klimatsmart
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Målbeskrivning
Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för
mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den
marina och kustnära, biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för
mänskligheten som helhet. De stora vattenmassorna balanserar också effekterna av klimatförändringarna.
Idag drabbas haven av människans obegränsade nyttjande av jordens resurser bland annat i form av överfiske,
gifter och föroreningar och avfall.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Östersjön är ett av de mest förorenade innanhaven med döda bottnar, små fiskbestånd och kraftig
övergödning. Exploatering vid stränderna samt krympoande havsnära våtmarker bidrar till situationen.
Åtgärdsprogram för havsmiljön, vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer är verktyg för att övervaka
vattenkvaliteten och för att kunna vidta åtgärder för långsiktiga förbättringar.
Vaxholms stad har liksom alla kommuner i Sverige en skyldighet att arbeta för att uppnå en god kemisk och
ekologisk status i vattendrag, sjöar och kustområden. Miljökvalitetsnormen för varje vattenförekomst får inte
försämras vid olika slags samhällsprojekt. Kommuens blåplan beskriver nuläget och hur arbetet kan bedrivas
för att förbättra vattenkvaliteteten. Lokala åtgärder för att skydda värdefulla områden för fiskreproduktion och
biologisk mångfald ska prioriteras. Rätt hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor och trafikanläggningar är
viktigt för att minska belastningen av bland annat tungmetaller och mikroplaster som tillförs våra vatten.
Delmål 14.1
Minska föroreningarna i
haven

I Vaxholm ska vi:
● Medverka i utveckling av en hållbar turism och ett
hållbart båtliv för att minska belastningen på våra
vattenområden.
● Arbeta för en utveckling av vatten och avloppsnätet
samt dagvattennätet för att förbättra vattenkvaliteten.
● Inkludera marint avfall och båtvrak i kommunens
avfallsarbete.

Delmål 14.2
Skydda och återställ
ekosystem



Delmål 14.5
Bevara kust- och
havsområden







Ta fram lokala åtgärdsprogram för viktiga
kustvattenförekomster.
Öka kunskapen om påverkan på det marina
ekosystemet hos boende, verksamma, besökare samt
hos barn och unga i skola och förskola.
Skydda grunda havsvikar som är viktiga för djur- och
växtlivet.
Verka för att bevara och kompensera naturliga
områden vid byggande i kustzonen.
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Målbeskrivning
Vi är alla en del av jordens ekosystem och har en skyldighet att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad
av växt- och djurarter. Att tillgodose mänsklighetens behov av resurser som livsmedel, energi, vatten, mineraler
och råvaror utan att skada den biologiska mångfalden är en avgörande utmaning. Hållbart nyttjande av
ekosystemtjänster är en förutsättning för vår överlevnad. De ger oss också en möjlighet att hantera
klimatförädringarna.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
En stor del av Sveriges yta består av skog. Det är en resurs bland annat för produktion av biobränslen och
material till förpackningar och textiler. Samtidigt når vi inte målen för ett hållbart skogsbruk och biologisk
mångfald.
Bogesundslandet är en del av de gröna kilarna som har pekats ut som viktigt spridningskorridorer i ett
regionalt perspektiv. Vaxholms stad har ansvar för att planera för en grön infrastruktur. Åtgärder för att stärka
ekosystemtjänster som pollinering och att avvärja hot från invasiva arter är sätt att stärka den biologiska
mångfalden. Kommunens grönplan är ett viktigt kunskapsunderlag då den ska ge en samlad bild och
bedömning av vår gröna värden.
Delmål 15.1
Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart
nyttjande av ekosystem
på land och sötvatten

I Vaxholm ska vi:
 Planera in den gröna infrastrukturen för att stärka
ekosystem och livsmiljöer för arter samt skydda och
förbättra ekosystemtjänster.
 Planera för en stadsmiljö med mångfunktionella ytor
som bidrar till dagvattenrening och klimatanpassning.
 Utbilda och kommunicera begreppen biologisk
mångfald och ekosystemtjänster i kommunens
verksamheter för att öka kunskapen om de gröna
värdena.

Delmål 15.2
Främja hållbart
skogsbruk, stoppa
avskogningen och
återställ utarmade skogar

●

Delmål 15.5
Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer

●

Delmål 15.8 Förhindra
invasiva främmande
arter i land- och
vattenekosystem

●

●

●

Planera och arbeta för variationsrika parker och
grönområden som gynnar biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och naturupplevelser.
Följa kommunens riktlinjer för skogsförvaltning för att
skapa skogar som är motståndskraftiga och som
främjar biologisk mångfald.
Implementera metoder och verktyg som till exempel
grönytefaktor för att värdera den biologiska
mångfalden.
Använda nyckeltal för att påvisa vikten av biologisk
mångfald och dess utveckling i kommunen.
Skydda hotade arter enligt rödlistan från
Artdatabanken och bekämpa invasiva arter.
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Målbeskrivning
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Avsaknad av
våld och hot, transparenta och ansvarfulla institutioner och god samhällsstyrning är förutsättningar för
mellanmänsklig tillit och trygghet. Den mellanmänskliga tilliten och sociala sammanhållningen är även grunden
för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling.
Utgångspunkt nationellt och lokalt
Sverige är ett fredligt samhälle och vår demokrati kan anses vara en nyckel till ett väl fungerande samhälle. I
Sverige råder en stark tilltro till rättssystemet, låg risk för korruption och väl fungerande samhällsinstutioner.
Förekomsten av våld i olika former utgör en fortsatt utmaning. Antalet brott i Sverige har legat på ungefär
samma nivå mellan 2005 och 2015, men den upplevda otryggheten har ökat något under samma intervall.
Vaxholms stad möter medborgarna i deras kontakt med kommunens alla arenor. Att staden fungerar
rättssäkert, inkluderande och icke diskriminerande bidrar till tillit. Demokrati och medborgarnas delaktighet är
fundament i den kommunala strukturen. Vaxholms stad upplevs som en av de tryggaste kommunerna i landet
och antalet brott som begås är lågt.
Delmål 16.1
Minska våldet i världen
Delmål 16.2
Skydda barn mot
övergrepp, utnyttjande,
människohandel och våld

Delmål 16.3
Främja rättssäkerhet och
säkerställ tillgång till
rättvisa
Delmål 16.7 Säkerställ
ett lyhört, inkluderande
och representativt
beslutsfattande

I Vaxholm ska vi:
 Arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande för
att minimera övergrepp och utnyttjande.
 Välutbildad personal inom skola och socialtjänst för att
skydda barn från att fara illa.
 Förebygga alla former av psykiskt, fysiskt och
ekonomiskt våld, däribland våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och sexuellt våld.






Delmål 16.10 Säkerställa
allmän tillgång till
information och skydda
de grundläggande
friheterna




Ha en verksamhet som genomsyras av ett
barnrättsbaserat arbetssätt samt säkerställa en
efterlevnad av barnkonventionen
Verka för en icke-diskriminerande politik
Förhindra och förebygga oegentligheter, korruption
och oetiskt handlande bland medarbetare och
förtroendevalda.
Förebygga och hantera hot och hat mot
förtroendevalda
Genomföra ett inkluderande, lyhört och representativt
beslutsfattande på alla nivåer
Ha en effektiv och transparent organisation och
säkerställa allmän tillgång till information i enlighet
med offentlighetsprincipen
Efterleva GDPR och dataskyddslagstiftning
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Erbjuda en tillgänglig plats för information, kunskap,
förströelse och samvaro genom att erbjuda ett
offentligt och tillgängligt bibliotek

6.Uppföljning
Hållbarhetsstrategin i sin helhet ska följas upp och utvärderas i halvtid, under år 2025, med möjlighet
till revidering av åtgärderna, och därefter sker en slutgiltig utvärdering 2030. Hållbarhetsenheten
ansvarar för arbetet och rapporterar via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.
Hållbarhetsarbetet ska följas upp och redovisas löpande i samband med annan
verksamhetsuppföljning, tertialrapporter och årsredovisning. I kommunens systemstöd för
verksamhetsstyrning synliggörs kopplingen mellan nämndernas strategiska mål och de globala målen
och delmålen. Erfarenheter från implementering och uppföljning analyseras årligen i samband med
hållbarhetsredovisningen. Resultaten från den årliga analysen kan leda till ändring i arbetssätt,
utbildningsinsatser och förtydliganden i riktlinjer för målstyrning.

6.1 Hur når vi resultat?
I den årliga hållbarhetsredovisningen sammanfattas och analyseras aktiviteter och resultat under
respektive globalt mål. Redovisningen ska lyfta utmaningar och åtgärder som behöver prioriteras
framåt.
Redovisningen utgör också ett underlag för kommunens ledning att fatta beslut om kommande
prioriteringar och åtgärder. Uppföljning av resultaten och redovisning av hur långt arbetet med de
globala målen har kommit, sker i första hand med hjälp av de indikatorer som Rådet för främjande av
kommunala analyser, RKA, har tagit fram kopplat till de globala målen och agendan. Men även andra
kvalitetssäkrade nyckeltal kommer att användas för att komplettera resultaten. Det pågår en
utveckling av flera nationella indikatorer som kan kopplas till hållbarhetsarbetet. Förhoppningen är
att det ska tas fram stöd, metoder och verktyg som på ett tydligare sätt kan spegla det arbete som
görs lokalt. Nedan bild visar schematiskt processen från Årligt uppdrag till slutlig
Hållbarhetsredovisning.
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Fig 4. Hållbarhetsstrategin och hållbarhetsredovisning i Mål och budgetprocessen.
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Bilaga 1. Lista över mål och delmål
Mål

Delmål

Åtgärd/egna anteckningar

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma
sjukdomar och främja mental hälsa
3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning
av god kvalitet
4. 2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet
4.5 Utrota diskriminering i utbildning
4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt
medborgarskap
5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande
7.1 Tillgång till modern energi för alla
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad
företagsamhet
8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika
lön för alla
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och
säker arbetsmiljö för alla
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
10.3 Säkerställa rättigheter för alla och utrota diskriminering
11.1 Säkra bostäder till en överkomlig kostnad
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.3 Arbeta med en hållbar och inkluderande planering
11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
11.6 Minska städernas miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12:4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
13.1 Stärka motståndskraften och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade faror
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och
planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera
klimatförändringar
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14.1 Minska föroreningarna i haven
14.2 Skydda och återställ ekosystem
14.5 Bevara kust- och havsområden
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och sötvatten
15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och
återställ utarmade skogar
15.5 skydda den biologiska mångfalden och naturliga
livsmiljöer
15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och
vattenekosystem
16.1 Minska våldet i världen
16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande,
människohandel och våld
16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt
beslutsfattande
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de
grundläggande friheterna
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Bilaga 2. Samband mellan globala mål och kommunala styrdokument
Exempel på några av Vaxholms stads styrdokument kopplat till de globala målen
Agenda 2030
Ex. övergripande styrdokument
Hållbarhetsstrategin
Mål och budget
Översiktplan

3
x
x
x

4
x
x
x

5
x
x
x

7
x
x
x

8
x
x
x

10
x
x
x

11
x
x
x

12
x
x
x

Ex. underliggande styrdokument
blåplan

x
x

energiplan
riktlinjer för hållbart byggande

x

x

dagvattenstrategi
vatten och avlopps plan
trygghetsplan
barn- och elevhälsostrategi
avfallsplan
strategi för det drogförebyggande arbetet

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

14

15

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

13

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

personalpolicy
näringslivsstrategi
upphandlings- och inköpspolicy
strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet

x

x
x
x

x
x

x
x

Bilaga 3. Figur som visar samband mellan delmål, åtgärd och beslutade styrdokument
Exempel på hur befintliga styrdokument hör ihop med mål, delmål och strategier och kan leda till
samma åtgärd. Strategierna är utformade så att de inte ska stå i konflikt med andra styrdokument
utan förstärka mål och åtgärder som redan är beslutade.
Exemplet nedan illustrerar globalt mål 14. Hav och marina resurser med delmål samt hur det knyter
an till lokala strategier, styrdokument och åtgärder.
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Bilaga 4 Alla mål och delmål är inte lika relevanta
 Mål 1 Ingen fattigdom är i stor utsträckning en global utmaning. Kommunens ansvar för att
erbjuda en likvärdig service till alla medborgare faller in under mål 10, Minskad ojämlikhet.
 Mål 2 Ingen hunger är ett mål som i huvudsak pekar på den globala orättvisan. Frågor kring
måltider och hälsofrågor går in under mål 3, God hälsa och välbefinnande.
 Mål 6 Rent vatten och sanitet är en viktig fråga, men där huvudansvaret ligger på
Roslagsvatten. För kommunen går frågorna in under mål 3 God hälsa och välbefinnande samt
under mål 14 Hav och marina resurser.
 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur är riktat till näringslivet. I Vaxholm
hanteras frågorna under mål 11 Hållbara städer och samhällen samt under mål 12 Hållbar
konsumtion och produktion.
 Mål 17 Genomförande och partnerskap beskriver det nationella och globala samarbetet för
att genomföra Agenda 2030.

Bilaga 5 Sju punkter för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete:3

Utdrag från rapporten ”Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030” Länsstyrelserna i
samverkan
3
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1. Det finns politiskt antagna vision- och styrdokument som utgår från de globala
hållbarhetsmålen och politiken har tillsammans med verksamhetsledning tagit fram
nämndmål som utgår från de lokala hållbarhetsstrategierna.
2. Genom verksamhetsstyrningen utformas och ansvarsfördelas aktiviteter för att uppnå delmål
och nämndmål. Hållbarhetsarbetet och delmålen ska vara en självklar del i verksamheternas
arbete, även i samarbetet med tillsynsmyndigheten SRMH och Roslagsvatten AB
3. Det finns en utsedd organisation och ett system för samordning och uppföljning av
hållbarhetsarbetet.
4. Kommunen utvecklar ett samarbete med lokalt näringsliv, organisationer och invånare inom
hållbarhetsområdet.
5. Kommunen deltar i nätverk med kommuner, regionala myndigheter och utvecklingsaktörer
inom hållbarhetsområdet för att upprätthålla en omvärldsbevakning.
6. Kommunen följer upp och redovisar årligen arbetet i en hållbarhetsredovisning, som utgör
en del av årsredovisningen. Redovisningen omfattar analyser som ligger till grund för
kommande mål och budget.
7. Hållbarhetsarbetet kommuniceras både internt och externt

Bilaga 6 Referenser
Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/
Globala målen, https://www.globalamalen.se/
Ale kommun, https://ale.se/kommun--politik/hallbar-utveckling.html?closelevel=2?vv_hit=true
Nybro kommun, https://nybro.se/miljo-boende/hallbar-utveckling-i-nybro-kommun/
Region Stockholm RUFS https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inomregional-utveckling/rufs-2050/
Rapport Länsstyrelserna ” Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030”
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-atgardsarbetet/kommunstodsprojektet/Pages/default.aspx
Regional plan för grön infrastruktur
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/gron-infrastruktur---regionalhandlingsplan-for-stockholms-lan.html
Fossilfritt Sverige http://fossilfritt-sverige.se/
Sveriges miljömål http://sverigesmiljomal.se/
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2020/216.605
1 av 2

§ 85 Försäljning av mat till fristående förskolor
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Vaxholms stad kan genom barn- och utbildningsnämnden bedriva offentlig säljverksamhet avseende
försäljning av luncher till fristående förskolor som endast är utrustade med ett mottagnings/serveringskök.

Ärendebeskrivning
Kostenheten på utbildningsförvaltningen har återkommande (under hösten 2018, våren 2020 och våren
2021) fått förfrågan från fristående förskolor om det finns möjlighet att köpa luncher till verksamheten
från de kommunala tillagningsköken.
Om Vaxholms stad ska sälja luncher till fristående förskolor/skolor blir det en fråga om offentlig
säljverksamhet och därav blir reglerna i konkurrenslagen (KL) tillämpliga.
Försäljning av luncher är inte en verksamhet som är förenlig med lag i den bemärkelse som avses i 3 kap.
27 § KL. Det krävs därför att vi gör en prövning kring vilka konsekvenser en försäljningsverksamhet av
luncher skulle ha för konkurrensen på marknaden innan vi tar ställning huruvida detta bör genomföras
eller inte.
Förvaltningen bedömer att det ur konkurrenssynpunkt finns aspekter som möjliggör att Vaxholms stad
kan möta upp de fristående förskolornas behov av att köpa luncher. Ur stadens perspektiv skulle
försäljningsverksamheten vara gynnsam då den skulle bidra till att behålla kostenhetens kompetens
samt måltidskvalitet i kommunens förskolor.
Det går att konstatera att praxis kring kommuner och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet är
begränsad. Detta tillsammans med att förvaltningen bedömer att det går att argumentera för att vi
endast skulle uppta en marginell del av relevant marknad gör att det finns ett tolkningsutrymme för
huruvida Vaxholms stads försäljningsverksamhet skulle vara lämplig ur konkurrenssynpunkt eller inte.
Vaxholms stads tillagningskök har i dagsläget överkapacitet som gör att verksamheten - utan att behöva
göra förändringar - kan möta upp och leverera mat till de förskolor som har efterfrågat det.
Att bedriva en offentlig säljverksamhet avseende försäljning av luncher till fristående förskolor som
endast är utrustade med mottagnings-/serveringskök skulle kunna minska kommunens kostnader och
därav bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi ser även att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet
till alla barn i kommunen. Vidare har förvaltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömål som går i
linje med nationella riktlinjer för förskolemåltider samt de globala målen i Agenda 2030.
Vi ser även att en försäljning gör att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet till nästan alla barn i
kommunen. Vidare har förvaltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömål som går i linje med
nationella riktlinjer för förskolemåltider samt de globala målen i Agenda 2030.
Förvaltningen anser att om försäljningsverksamheten ska införas så är det av vikt att det finns en politisk
vilja till att göra detta och vidare en förståelse för att rättsläget till viss del är oklart och att saken kan
komma att ligga till grund för prövning hos konkurrensverket.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-06-03
2 av 2
Kommunstyrelsen

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag BUN 2021-05-24/§ 57
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson och Linda Marklund, 2021-05-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Anders Roxström, tf. uf
Margareta Andersson, uf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2021-05-24
Änr BUN 2021/121.46
1 av 2

§ 57 Försäljning av mat till fristående förskolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
Vaxholms stad kan genom barn- och utbildningsnämnden bedriva offentlig säljverksamhet
avseende försäljning av luncher till fristående förskolor som endast är utrustade med ett
mottagnings-/serveringskök.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut enligt ovan om försäljning av mat till fristående förskolor som endast är utrustade med
ett mottagnings-/serveringskök att
a. försäljning får ske under en prövotid på två år från det att avtal fattas.
b. kostchefen får delegation på att skriva avtal för prövotiden med de aktuella förskolorna.
c. utvärdering ska genomföras och återredovisas till nämnd efter 2-års perioden och inför
ev beslut om ny avtalsperiod ska tecknas

Ärendebeskrivning
Kostenheten på utbildningsförvaltningen har återkommande (under hösten 2018, våren 2020 och våren
2021) fått förfrågan från fristående förskolor om det finns möjlighet att köpa luncher till verksamheten
från de kommunala tillagningsköken.
Om Vaxholms stad ska sälja luncher till fristående förskolor/skolor blir det en fråga om offentlig
säljverksamhet och därav blir reglerna i konkurrenslagen (KL) tillämpliga.
Försäljning av luncher är inte en verksamhet som är förenlig med lag i den bemärkelse som avses i 3 kap.
27 § KL. Det krävs därför att vi gör en prövning kring vilka konsekvenser en försäljningsverksamhet av
luncher skulle ha för konkurrensen på marknaden innan vi tar ställning huruvida detta bör genomföras
eller inte.
Förvaltningen bedömer att det ur konkurrenssynpunkt finns aspekter som möjliggör att Vaxholms stad
kan möta upp de fristående förskolornas behov av att köpa luncher. Ur stadens perspektiv skulle
försäljningsverksamheten vara gynnsam då den skulle bidra till att behålla kostenhetens kompetens
samt måltidskvalitet i kommunens förskolor.
Det går att konstatera att praxis kring kommuner och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet är
begränsad. Detta tillsammans med att förvaltningen bedömer att det går att argumentera för att vi
endast skulle uppta en marginell del av relevant marknad gör att det finns ett tolkningsutrymme för
huruvida Vaxholms stads försäljningsverksamhet skulle vara lämplig ur konkurrenssynpunkt eller inte.
Vaxholms stads tillagningskök har i dagsläget överkapacitet som gör att verksamheten - utan att behöva
göra förändringar - kan möta upp och leverera mat till de förskolor som har efterfrågat det.
Att bedriva en offentlig säljverksamhet avseende försäljning av luncher till fristående förskolor som
endast är utrustade med mottagnings-/serveringskök skulle kunna minska kommunens kostnader och
därav bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi ser även att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet
till alla barn i kommunen. Vidare har förvaltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömål som går i
linje med nationella riktlinjer för förskolemåltider samt de globala målen i Agenda 2030.
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Barn- och utbildningsnämnden
Vi ser även att en försäljning gör att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet till nästan alla barn i
kommunen. Vidare har förvaltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömål som går i linje med
nationella riktlinjer för förskolemåltider samt de globala målen i Agenda 2030.
Förvaltningen anser att om försäljningsverksamheten ska införas så är det av vikt att det finns en politisk
vilja till att göra detta och vidare en förståelse för att rättsläget till viss del är oklart och att saken kan
komma att ligga till grund för prövning hos konkurrensverket.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson och Linda Marklund, 2021-05-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Anders Roxström, tf. uf
Margareta Andersson, uf
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Utbildningsförvaltningen
Margareta Andersson
Kostchef

Försäljning av mat till fristående förskolor
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka kommunfullmäktige
besluta att
Vaxholms stad kan genom barn- och utbildningsnämnden bedriva offentlig säljverksamhet
avseende försäljning av luncher till fristående förskolor som endast är utrustade med ett
mottagnings-/serveringskök.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut enligt ovan om försäljning av mat till fristående förskolor som endast är utrustade med
ett mottagnings-/serveringskök att
a. försäljning får ske under en prövotid på två år från det att avtal fattas.
b. kostchefen får delegation på att skriva avtal för prövotiden med de aktuella förskolorna.
c. utvärdering ska genomföras och återredovisas till nämnd efter 2-års perioden och inför
ev beslut om ny avtalsperiod ska tecknas

Sammanfattning
Kostenheten på utbildningsförvaltningen har återkommande (under hösten 2018, våren 2020 och våren
2021) fått förfrågan från fristående förskolor om det finns möjlighet att köpa luncher till verksamheten
från de kommunala tillagningsköken.
Om Vaxholms stad ska sälja luncher till fristående förskolor/skolor blir det en fråga om offentlig
säljverksamhet och därav blir reglerna i konkurrenslagen (KL) tillämpliga.
Försäljning av luncher är inte en verksamhet som är förenlig med lag i den bemärkelse som avses i 3 kap.
27 § KL. Det krävs därför att vi gör en prövning kring vilka konsekvenser en försäljningsverksamhet av
luncher skulle ha för konkurrensen på marknaden innan vi tar ställning huruvida detta bör genomföras
eller inte.
Förvaltningen bedömer att det ur konkurrenssynpunkt finns aspekter som möjliggör att Vaxholms stad
kan möta upp de fristående förskolornas behov av att köpa luncher. Ur stadens perspektiv skulle
försäljningsverksamheten vara gynnsam då den skulle bidra till att behålla kostenhetens kompetens
samt måltidskvalitet i kommunens förskolor.
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Det går att konstatera att praxis kring kommuner och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet är
begränsad. Detta tillsammans med att förvaltningen bedömer att det går att argumentera för att vi
endast skulle uppta en marginell del av relevant marknad gör att det finns ett tolkningsutrymme för
huruvida Vaxholms stads försäljningsverksamhet skulle vara lämplig ur konkurrenssynpunkt eller inte.
Vaxholms stads tillagningskök har i dagsläget överkapacitet som gör att verksamheten - utan att behöva
göra förändringar - kan möta upp och leverera mat till de förskolor som har efterfrågat det.
Avtal skulle upprättas med de fristående verksamheterna som kräver en utvärdering ur bland annat
konkurrenslagstiftnings perspektiv, verksamhetens kapacitet, Agenda 2030 med fler aspekter. Om
avtalet förlängs efter prövotiden på två år ska årlig utvärdering genomföras. Om utvärderingen visar att
konkurrensen riskerar att snedvridas eller att verksamhetens kapacitet inte räcker till upphör avtalet att
gälla med tre månaders uppsägningstid.
Vi ser även att en försäljning gör att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet till nästan alla barn i
kommunen. Vidare har förvaltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömål som går i linje med
nationella riktlinjer för förskolemåltider samt de globala målen i Agenda 2030.
Förvaltningen anser att om försäljningsverksamheten ska införas så är det av vikt att det finns en politisk
vilja till att göra detta och vidare en förståelse för att rättsläget till viss del är oklart och att saken kan
komma att ligga till grund för prövning hos konkurrensverket.

Bakgrund
Utbildningsförvaltningen har återkommande fått (hösten 2018, våren 2020 och våren 2021)
förfrågningar från fristående förskolor om det finns möjlighet att köpa luncher till verksamheten från de
kommunala tillagningsköken. Då Livsmedelverket nu uppdaterat (2021) de nationella riktlinjerna för
måltider i förskolan är det de fristående förskolornas uppfattning att de externa leverantörer - som idag
finns utanför kommungränsen - inte kan leva upp till kraven i riktlinjerna. Det finns enligt deras
inventering inga leverantörer av förskolemat i Vaxholm. Vaxholms stads tillagningskök har kapacitet att,
utan att behöva göra förändringar i verksamheten, möta upp och leverera mat till de förskolor som har
efterfrågat det.

Ärendebeskrivning
Om Vaxholms stad ska sälja luncher till fristående förskolor/skolor blir det en fråga om offentlig
säljverksamhet och därav blir reglerna i konkurrenslagen (KL) tillämpliga. Försäljning av luncher utgör
säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § KL.
Enligt 3 kap. 27 § KL får en kommun eller en region förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet som
omfattas av 1 kap. 5 § KL i fall där verksamheten snedvrider eller är ägnad att snedvrida
förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller där den hämmar eller är ägnad att
hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. En sådan verksamhet får dock inte
förbjudas, om den är förenlig med lag.
Även om försäljning av luncher till fristående förskolor och skolor kan anses ha anknytning till och vara
till nytta för stadens invånare kan förvaltningen inte se att försäljning av luncher kan anses rymmas
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inom den allmänna kompetensen (2 kap. 1 § kommunallagen).1 Eventuellt kan försäljningen falla in
under den kommunala kompetensen om de fristående förskolorna inte skulle kunna ordna tjänsten på
annat sätt och därmed inte kunna bedriva någon verksamhet utan att Vaxholms stad erbjuder dessa
verksamheter försäljning av lunch. Kravet på fullvärdiga måltider för förskolebarnen kan aldrig lämnas
över till hemkommunen utan ligger alltid på huvudmannen.
Försäljning av luncher är generellt inte en verksamhet som är förenlig med lag i den bemärkelse som
avses i 3 kap. 27 § KL. Det krävs därför att vi gör en prövning kring vilka konsekvenser en
försäljningsverksamhet av luncher skulle ha för konkurrensen på marknaden innan vi tar ställning
huruvida detta bör genomföras eller inte.
Prövningen av en offentlig säljverksamhet bör ha sin utgångspunkt i beteendets långsiktiga verkningar
på förutsättningarna för en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden. Frågan är om
konkurrenstrycket på marknaden ökar eller är ägnat att öka, eller om det minskar eller är ägnat att
minska genom det aktuella beteendet (jfr. prop. 2008/09:231 s. 36f.).
Prövning ur konkurrenslagstiftningsperspektiv
Följande frågeställningar måste besvaras för att kunna göra ett ställningstagande till huruvida Vaxholms
stad genom en försäljningsverksamhet av luncher skulle påverka konkurrensen på marknaden:
1. Vilken är den relevanta marknaden?
I det här fallet är det behöver vi diskutera den relevanta marknaden utifrån två aspekter
a. produkt- respektive
b. geografisk marknad.
Produkter som köpare tycker är jämförbara när det gäller egenskaper, pris och
användningsområde tillhör samma produktmarknad.
Produktmarknaden är relativt lätt definiera, produkten är förskoleluncher i enlighet med de
nationella riktlinjerna för måltider i förskolan. Det är de företag som erbjuder eller kan komma
att erbjuda försäljning av detta som skulle vara de aktörer som kommunen kan anses
konkurrera mot.
Den geografiska marknaden är den marknad där en viss produkt eller tjänst säljs. Inom det
området är konkurrensvillkoren tillräckligt likartade för att det ska kunna skiljas från
angränsande geografiska områden.
Den geografiska marknaden är något svårare att definiera. Det blir ett teoretiskt antagande
kring hur långt ifrån Vaxholm skol- och förskoleluncher kan levereras på likartade
konkurrensvillkor.
Försäljning av luncher är heller inte en verksamhet som ryms inom kommunens befogenhet att bedriva
näringsverksamhet enligt 2 kap. 7 § kommunallagen eller inom de särskilda befogenheter som följer av lagen om
vissa kommunala befogenheter.
1
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Vid de tillfällen fristående förskolor med verksamhet i Vaxholms stad kontaktat kommunen har
dessa framfört önskemål om att ta del av de måltider som den egna regin producerar. Efter att
ha genomfört egna undersökningar av marknaden i kommunen påtalar de att det inte finns
något företag i kommunen som kan ta på sig uppdraget att tillhandahålla förskoleluncher utifrån
de kvalitetskrav och den kvantitet som de efterfrågat. Förskolornas ställda kvalitetskrav är de
som motsvarar Livsmedelsverkets riktlinjer.
Även om det inte finns något företag lokalt i Vaxholms stad som säljer förskoleluncher så finns
det företag som kan tänka sig att sälja och leverera luncher till förskolor i Vaxholm. Med tanke
på Vaxholms geografiska läge är det svårt att se att företag i kranskommuner skulle ha andra
konkurrensvillkor än företag inom kommunen. Den geografiska marknaden bör nog därav anses
innefatta ett flertal kranskommuner när vi bedömer den geografiska marknaden och om det
finns privata företag att konkurrera mot.
Man bör även fundera på om det faktum att Vaxholms stad skulle sälja förskoleluncher till
fristående verksamheter i sig skulle kunna ha en avskräckande effekt för privata företag inom
kommunen att erbjuda försäljning av förskolemat och att verksamheten därav skulle verka
konkurrenshämmande. Detta kan vara ett skäl till att bedöma den geografiska marknaden till att
endast omfatta kommunen när vi tar ställning till om kommunens försäljningsverksamhet skulle
påverka konkurrensen.
2. Hur stor del av den totala relevanta marknaden skulle Vaxholms stad försäljning av luncher
innebära eller kunna innebära?
I det fall en offentlig säljverksamhet endast tar upp en marginell del av relevant marknad kan
kommunens marknadspåverkan normalt inte anses ha konkurrenssnedvridande eller
konkurrenshämmande effekter. (jfr. KV beslut 2015-12-14 DNR 706/2014)
Frågan om hur stor del Vaxholms stads försäljning av förskoleluncher skulle uppta av relevant
marknad är dock svår att besvara. Teoretisk sett skulle ett beslut där fristående förskolor (inom
kommunen) erbjuds att köpa mat från kommunens tillagningskök kunna leda till att alla
fristående verksamheter som inte själva kan tillaga förskolemåltider väljer detta alternativ. I det
fall man bedömer den geografiska marknaden till att endast omfatta kommunen skulle detta
innebära att Vaxholms stads försäljningsverksamhet skulle uppta mer än en marginell del av
relevant marknad och ha en konkurrenshämmande effekt. Väljer man dock att bedöma den
geografiska marknaden som bredare, Vaxholms stad med kranskommuner, kan antalet
barn/elever inskrivna i fristående skolor och förskolor utan tillagningsmöjligheter i Vaxholm
bedömas som relativt få (cirka 175 stycken) och därav inte ta upp mer än en marginell del av
relevant marknad.
3. Skulle Vaxholms stad i sin ställning som kommun agera på lika villkor som privata företag?
Vaxholms stad skulle ha konkurrensfördelar jämfört med ett privat företag som vill etablera sig
på marknaden. Detta då vi redan inom den ordinarie verksamheten (tillagningskök till våra egna
verksamheter) har kostnaderna för både personal och kök och därav skulle ha mindre kostnader
för att tillaga förskoleluncher jämfört med ett privat företag. Som kommun är vi också bundna
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till självkostnadsprincipen vilken även det kan anses snedvrida konkurrensen.
Självkostnadsprincipen innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar
mot kostnaderna för de tjänster eller varor som tillhandahålls.
Generella överväganden
En kommun kan ha skäl att tillfälligt erbjuda försäljning av varor som produceras på en intern enhet. Det
ska då handla om en tillfällig och oförutsedd överkapacitet till följd av att verksamheten måste anpassas
till en mindre volym. (RÅ 1993 ref 12, prop. 2008/09:231 s.39-40).2
Det finns en överkapacitet i en del av kommunens tillagningskök som skulle möjliggöra för att utöka
antalet luncher som tillagas dagligen. Trots att vi som kommun är bundna till självkostnadsprincipen vid
försäljning av luncher skulle en ökad produktion leda till en minskad kostnad per tillagad lunch och därav
även gynna kommunen. Detta är dock inget skäl inom konkurrenslagstiftningen till att bedriva
försäljning.
Det går att konstatera att praxis kring kommuner och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet är
begränsad. Men den praxis som finns visar på att för att marknadsdomstolarna ska anse att en offentlig
säljverksamhet ska förbjudas krävs det att en offentlig säljverksamhet på ett direkt sätt snedvrider eller
hämmar konkurrensen. Detta i överrensstämmelse med förarbetena till konkurrenslagen där det
framgår att ett förbud mot offentlig säljverksamhet är möjligt först när ett konkurrenshämmande
beteende har konstaterats (jfr. prop. 2008/09:231 s. 33.).
Att konkurrensverket skulle väcka talan3 mot en offentlig säljverksamhet i Vaxholms stad innebär så
länge staden väljer att rätta sig efter konkurrensverkets synpunkter inga ekonomiska konsekvenser. Det
skulle endast bli tal om ekonomiska konsekvenser i det fall staden väljer att driva frågan i domstol då det
blir fråga om domstolskostnader.

Bedömning
Då de fristående förskolorna påtalar att kvalitén på det som kan köpas av de externa leverantörer inte
lever upp till de krav som Livsmedelsverkets riktlinjer och Agenda 2030 ställer och att de därigenom har
svårigheter att bedriva en lagenlig förskoleverksamhet skulle det kunna hävdas att en försäljning skulle
kunna rymmas inom den kommunala kompetensen. En undersökning av hur kranskommunerna
hanterar frågan om försäljning till fristående förskolor visar på att försäljning förekommer i varierande
utsträckning, vilket är en indikation på att försäljning är möjligt.
En kommun får bygga upp en intern enhet för att producera vad som går att köpa externt, motiven kan då vara
att detta är mer kostnadseffektivt. Detta kan dock inte anses som skäl för att också bedriva extern försäljning. I de
fall det inte råder någon brist på privata företag som kan erbjuda en vara eller tjänst finns det normalt inte skäl för
att bedriva en offentlig säljverksamhet. (jfr. prop. 2008/09:231 s. 26.).
3 Konkurrensverket får väcka talan hos Patent- och marknadsdomstolen om att förbjuda staten, kommuner eller
regioner att agera på ett visst sätt i samband med sin försäljning eller uthyrning av varor och tjänster. Det kallas för
förfarandeförbud. Konkurrensverket får också väckan talan om att förbjuda kommuner eller regioner att sälja eller
hyra ut en viss vara eller tjänst. Det kallas för verksamhetsförbud. I det fall en offentlig säljverksamhet prövas i
domstol är det konkurrensverket som ska kunna visa på att ett konkurrenshämmande eller
konkurrenssnedvridande beteende kan konstateras.
2
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Då det inte finns ett klart uttalat lagstöd för Vaxholms stad att sälja förskolemat är bedömningen att
krävs det att vi gör en prövning kring vilka konsekvenser en försäljningsverksamhet av förskoleluncher
skulle ha för konkurrensen på marknaden innan vi tar ställning huruvida detta bör genomföras eller inte.
Förvaltningen bedömer att det ur konkurrenssynpunkt finns aspekter som talar för och emot att
Vaxholms stad bör bedriva en försäljningsverksamhet av luncher till fristående förskolor och skolor:
Argument för försäljning
Argument mot försäljning
Att leverera förskolemat från någon av våra
Det finns företag som troligen kan
kranskommuner skulle inte innebära sådana
leverera förskoleluncher till kommunen
skillnader mot att leverera inom kommunen att
och därav finns det en marknad att
förvaltningen anser att det föreligger
konkurrera mot. Detta kan i sig anses
konkurransskillnader. Detta innebär att de cirka
vara skäl till att inte bedriva
175 barn- och elevluncher som det maximalt kan säljverksamheten.
bli fråga om kan bedömas som endast en
marginell del av relevant marknad och därav av
skulle Vaxholms stad genom en
försäljningsverksamhet inte påverka
konkurrensen på marknaden.
Det går att konstatera att praxis kring kommuner Försäljningsverksamheten kan anses
och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet konkurrenshämmande då den skulle
är begränsad. Men den praxis som finns visar på
kunna ”avskräcka” privata företag från
att för att marknadsdomstolarna ska anse att en
att etablera sig.
Vaxholms stad skulle ha
offentlig säljverksamhet ska förbjudas krävs det
att en offentlig säljverksamhet på ett direkt sätt
konkurrensfördelar jämfört med privata
snedvrider eller hämmar konkurrensen. Detta
företag.
tillsammans med att förvaltningen bedömer att
det går att argumentera för att vi endast skulle
uppta en marginell del av relevant marknad gör
att det finns ett tolkningsutrymme för huruvida
Vaxholms stads försäljningsverksamhet skulle
vara lämplig ur konkurrenssynpunkt eller inte.
Förvaltningen ser att barn- och
I det fall man bedömer den geografiska
utbildningsnämnden och därmed kommunen
marknaden till endast Vaxholms stad kan
skulle gynnas av försäljningsverksamheten.
vi inte hävda att försäljningen upptar en
Genom detta skulle vi kunna sänka kostnaden per sådan marginell del av marknaden att
tillagad måltid och därmed i förlängningen gynna den inte har konkurrenshämmande eller
barn- och elever i såväl kommunala som
konkurrenssnedvridande effekter.
fristående verksamheter.
Förvaltningen ser också möjligheten till att
erbjuda alla barn- och elever i kommunen en
likvärdig måltidskvalitet. Kommunen arbetar
målinriktat utifrån de sociala, ekonomiska och
miljömässiga målen i Agenda 2030 och följer de
nationella riktlinjerna för offentliga måltider samt
kommunens måltidspolicy för förskola och skola. I
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det längre perspektivet bidrar kommunen till att
främja folkhälsan i målgruppen.
Förvaltningen ser vidare att vi genom att erbjuda
försäljning av luncher till fristående
verksamheter, med endast ett mottagnings/serveringskök, inom kommunen undviker att
dessa verksamheter behöver få sina luncher
transporterade längre sträckor. Därmed kan
försäljningen även anses positiv ur miljösynpunkt.
Sammanfattningsvis ser förvaltningen att utifrån att det idag finns en överkapacitet i verksamhetens
tillagningskök att det finns möjlighet att under försöksperiod om två år sälja mat till de fristående
verksamheterna som efterfrågat det.
Förvaltningen anser dock att om försäljningsverksamheten ska införas så är det av vikt att det finns en
politisk vilja till att göra detta och vidare en förståelse för att rättsläget till viss del är oklart. I de fall en
prövning sker av konkurrensverket kommer förvaltningen att ovillkorligen rätta sig efter direktiven från
konkurrensverket. Därmed kommer inte kommunen att drabbas av ekonomiska förluster.

Utvärdering
Avtal skulle upprättas med de fristående verksamheterna som kräver en utvärdering ur bland annat
konkurrenslagstiftnings perspektiv, verksamhetens kapacitet, Agenda 2030 med fler aspekter. Om
avtalet förlängs efter prövotiden på två år ska årlig utvärdering genomföras. Om utvärderingen visar att
konkurrensen riskerar att snedvridas eller att verksamhetens kapacitet inte räcker till upphör avtalet att
gälla med tre månaders uppsägningstid.

Måluppfyllelse
Att bedriva en offentlig säljverksamhet avseende försäljning av luncher till fristående förskolor som
endast är utrustade med mottagnings-/serveringskök skulle kunna minska kommunens kostnader och
därav bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi ser även att vi kan erbjuda en likvärdig måltidskvalitet
till alla barn i kommunen. Vidare har förvaltningen tydliga och uppföljningsbara livsmiljömål som går i
linje med nationella riktlinjer för förskolemåltider samt de globala målen i Agenda 2030.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson och Linda Marklund, 2021-05-18

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Anders Roxström, tf. uf
Margareta Andersson, uf
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§ 106 Storstockholms brandförsvar (SSBF)- Justering av taxor för
sotning och brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och
Österåkers kommun
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Storstockholms brandförsvars taxor för sotning och brandskyddskontroll revideras enligt följande:
1. Punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse
med fastlandet i fastställd taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll justeras.
2. Justeringen börjar gälla 2021-07-01.

Ärendebeskrivning
Storstockholms Brandförsvar har vid direktionens sammanträde 2021-04-13 § 20 fattat beslut om att till
Vaxholms stad och Österåkers kommun föreslå justering av taxor för sotning och brandskyddskontroll.
Ändringen handlar om en justering av punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för
fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i taxan för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll. Justeringen föreslås börja gälla från och med 2021-06-01.
Med anledning av att Vaxholms stads kommunfullmäktige inte sammanträder i maj är förslaget att
Vaxholm föreslår att justeringen ska börja gälla från och med 2021-07-01, förslaget är befäst med SSBF.
SSBF föreslår ingen förändring av nivån på själva taxan. Det är enbart definitionen av begreppet fast
landförbindelse med fastlandet som justeras. Syftet är att tydliggöra hur den av SSBF upphandlade
sotarentreprenören får tillämpa den tilläggsavgift som är fastställd av kommunen för besök vid
fastigheter där entreprenören själv måste stå för egen båttransport.
Beslutet innebär att begreppet fast landförbindelse med fastlandet definieras som en stadigvarande
upprätthållen vägförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled trafikerad av Vägverkets vägfärjor.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerade taxor i enlighet med
Storstockholms brandförsvars (direktionens) förslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-05-07
Missiv SSBF, 2021-05-03
Protokollsutdrag SSBF, Direktionen, 2021-04-13 § 20
Tjänsteutlåtande, SSBF, 2021-03-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Storstockholms brandförsvar (SSBF), anna-karin.gidlund@ssbf.brand.se

……………………….
Ordförande
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Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Storstockholms brandförsvar (SSBF)- Justering av taxor för sotning och
brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och Österåkers kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Storstockholms brandförsvars taxor för sotning och brandskyddskontroll revideras enligt följande:
1. Punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse
med fastlandet i fastställd taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll justeras.
2. Justeringen börjar gälla 2021-07-01.

Ärendebeskrivning
Storstockholms Brandförsvar har vid direktionens sammanträde 2021-04-13 § 20 fattat beslut om att till
Vaxholms stad och Österåkers kommun föreslå justering av taxor för sotning och brandskyddskontroll.
Ändringen handlar om en justering av punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för
fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i taxan för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll. Justeringen föreslås börja gälla från och med 2021-06-01.
Med anledning av att Vaxholms stads kommunfullmäktige inte sammanträder i maj är förslaget att
Vaxholm föreslår att justeringen ska börja gälla från och med 2021-07-01, förslaget är befäst med SSBF.
SSBF föreslår ingen förändring av nivån på själva taxan. Det är enbart definitionen av begreppet fast
landförbindelse med fastlandet som justeras. Syftet är att tydliggöra hur den av SSBF upphandlade
sotarentreprenören får tillämpa den tilläggsavgift som är fastställd av kommunen för besök vid
fastigheter där entreprenören själv måste stå för egen båttransport.
Beslutet innebär att begreppet fast landförbindelse med fastlandet definieras som en stadigvarande
upprätthållen vägförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled trafikerad av Vägverkets vägfärjor.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerade taxor i enlighet med
Storstockholms brandförsvars (direktionens) förslag.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-05-07
Missiv SSBF, 2021-05-03
Protokollsutdrag SSBF, Direktionen, 2021-04-13 § 20
Tjänsteutlåtande, SSBF, 2021-03-29

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Storstockholms brandförsvar (SSBF), anna-karin.gidlund@ssbf.brand.se
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Handläggare

Till

Karin Kebbe Helin
08-454 88 02

Direktionen
2021-04-13

Justering av taxa för sotning och
brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och
Österåkers kommun
Förslag till beslut
SSBF föreslår direktionen, att i sin tur föreslå Österåkers kommun och Vaxholm stad,
att fatta beslut om justering av punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i fastställd taxa för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Justeringen föreslås börja gälla från och med 2021-06-01.

Peter Arnevall
Förbundsdirektör

Veronica Sandström
Avdelningschef
Riskhanteringsavdelningen

Sammanfattning
SSBF föreslår direktionen, att i sin tur föreslå Österåkers kommun och Vaxholm stad,
att fatta beslut om justering av punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i taxan för rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll. Justeringen föreslås börja gälla från och med
2021-06-01.
SSBF föreslår ingen förändring av nivån på själva taxan. Det är enbart definitionen av
begreppet fast landförbindelse med fastlandet som justeras. Syftet är att tydliggöra hur
den av SSBF upphandlade sotarentreprenören får tillämpa den tilläggsavgift som är
fastställd av kommunen för besök vid fastigheter där entreprenören själv måste stå för
egen båttransport.
Beslutet innebär att begreppet fast landförbindelse med fastlandet definieras som en
stadigvarande upprätthållen vägförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled
trafikerad av Vägverkets vägfärjor.
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Om tillträde till fastigheten, där sotningsobjektet är placerat, inte kan ske via det fasta
vägnätet (bro eller vägfärja) utan måste ske med båt, har entreprenören rätt att
tillämpa tilläggsavgiften. Vid eget val av båt som transportmedel kan tilläggsavgiften
inte tillämpas om fastigheten har landförbindelse med fastlandet via vägnätet (bro eller
vägfärja).
Fastställd taxa from 1 april 2021 framgår av SSBF tjänsteskrivelse (dnr 3091169/2019), som är antagen av fullmäktigeförsamlingarna i Österåkers kommun
(2020-09-14, dnr. KS 2020/0I38) och Vaxholms stad (2020-06-15, Änr KS
2020/98.10)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Riskhantering.

Bakgrund
Utifrån inkomna frågor från kommuninvånare har SSBF uppmärksammat att det finns
anledning att förtydliga hur taxor och avgifter för sotning får tillämpas på öar utan fast
landförbindelse med fastlandet, då entreprenören själv måste stå för egen båttransport.
Frågan handlar specifikt om när och hur entreprenören får tillämpa den tilläggsavgift
som är fastställd för besök vid fastigheter på öar som har färjeförbindelse, men ingen
fast bro. Inom SSBF:s medlemskommuners område är detta aktuellt för två
kommuner: Österåkers kommun (Ljusterö) och Vaxholms kommun (Tynningö och
Rindö).
Enligt avtal för sotningstjänster SSBF dnr 309-706/2020 som träder i kraft 1 april
2021, ska leverantören utföra sotning och brandskyddskontroll på sotningspliktiga
objekt med tillämpning av vid var tid gällande taxa och övriga villkor som beslutats av
kommunfullmäktige i Vaxholms stad och Österåkers kommun. Taxorna kan alltså inte
justeras genom förändring av avtalet mellan SSBF och leverantören av sotningstjänster.
Sotarentreprenören har enligt medlemskommunens fastställda taxor och avgifter
möjlighet att ta ut tilläggsavgift vid besök i fastigheter utan fast landförbindelse med
fastlandet. Detta för att täcka kostnader för att hålla med egen båt och att stå för egen
båttransport i skärgården. Inom Storstockholms brandförsvars område har det här
betydelse för boende på Ljusterö (Österåker), Tynningö och Rindö (Vaxholm), som har
vägförbindelse med fastlandet i form av vägfärja, men ingen bro.
Under den avtalsperiod för sotning och brandskyddskontroll som gäller vid tidpunkten
för upprättandet av detta tjänsteutlåtande (2015-07-01–2021-03-31) har tillämpningen
av avtalet varit sådan att vid resor till fastigheter på öar, där det inte finns någon bro
men dock en vägfärja, har sotarentreprenören själv haft möjlighet att välja att resa med
bil eller med egen båt för att genomföra den aktuella dagens arbetsbeting. Detta för att
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underlätta planeringen av dagsbetinget för sotaren. Vid resor med båt har tilläggsavgiften kunnat debiteras.
Inför avtalsperioden som påbörjas i april 2021, ser dock Storstockholms brandförsvar
att det finns anledning att förtydliga hur formuleringen i taxorna ska tolkas. Detta
utifrån resonemanget att Rindö, Tynningö och Ljusterö har stadigvarande
upprätthållna vägförbindelser med fastlandet, och att det är rimligt att inte göra
skillnad på om vägförbindelsen upprätthålls med en bro eller vägfärja. Färjelederna är
en del av det allmänna vägnätet, och det är avgiftsfritt att resa med dem. Om man kan
få tillträde till fastigheten via det stadigvarande upprätthållna vägnätet, ska sotaren
således inte ta ut tilläggsavgift för öar (även om han eller hon för sin arbetsplanerings
skull väljer att resa med egen båt).
Rätten att ta ut tilläggsavgiften för öar framgår av taxor och avgifter som beslutas av
fullmäktige i respektive kommun. För avtalsperioden som påbörjas 2021-04-01 i
Vaxholm stad och Österåkers kommun framgår den av kommunerna fastställda
taxenivån av SSBF tjänsteskrivelse (dnr 309-1169/2019), som är antagen av
fullmäktigeförsamlingarna i Österåkers kommun (2020-09-14, dnr. KS 2020/0I38)
och Vaxholms stad (2020-06-15, Änr KS 2020/98.10). Indexuppräkning för 2021 ingår
i beslutade taxor för detta avtal, därefter sker första justeringen 2022. Retroaktiva
höjningar av taxan godkänns inte enligt avtalet mellan SSBF och entreprenören.
Tidpunkt för införande av justering av punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende
tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet är beroende av
när beslut kan komma att fattas i respektive kommuns fullmäktigeförsamling. Avtalet
om sotningstjänster börjar gälla 1 april 2021. Justering punkten 5.7 bedöms inte kunna
vara genomförd innan avtalstiden påbörjas. SSBF föreslår därför att justeringen börjar
gälla från och med 2021-06-01.

Förbundets förslag
SSBF föreslår direktionen, att i sin tur föreslå Österåkers kommun och Vaxholm stad,
att fatta beslut om justering av punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i fastställd taxa för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom respektive kommun.
Justeringen föreslås börja gälla från och med 2021-06-01.

Justeringen syftar till att tydliggöra hur den av SSBF upphandlade sotarentreprenören
får tillämpa den tilläggsavgift som är fastställd av kommunen för besök vid fastigheter
på öar utan fast landförbindelse med fastlandet.
SSBF föreslår följande justering av punkt 5.7 Särskilda bestämmelser avseende
tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i taxor och
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avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Österåkers kommun
respektive Vaxholms stad. Justering framgår av fetmarkerad text.

5.7

För fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled
debiteras en tilläggsavgift (per person och tillfälle) på 124 kr exkl. moms för
rengöring (sotning) och 190 kr exkl. moms för brandskyddskontroll.

Justeringens innebörd
Beslutet om justering innebär att begreppet fast landförbindelse med fastlandet
definieras som en stadigvarande upprätthållen vägförbindelse med fastlandet via bro
eller via färjeled trafikerad av Vägverkets vägfärjor.
Om tillträde till fastigheten, där sotningsobjektet är placerat, inte kan ske via det fasta
vägnätet (bro eller vägfärja) utan måste ske med båt, har entreprenören rätt att
tillämpa tilläggsavgiften. Vid eget val av båt som transportmedel kan tilläggsavgiften
inte tillämpas om fastigheten har landförbindelse med fastlandet via vägnätet (bro eller
vägfärja).
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§ 87 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan – återremitterat
ärende från kommunfullmäktige april 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta



Utredningen noteras till protokollet.
Vaxholms stad ingår inte en ny avtalsperiod efter 2021.

Ärendebeskrivning
Ärendet om Vaxholms stads fortsatta huvudmannaskap för linfärjan återremitterades från
kommunfullmäktige den 19 april 2021.
Riktlinjer för återremittering och fortsatt utredning/beredning var följande:



Kommunen förhandlar med övriga parter om ett års förlängning av avtalet
Kommunen utreder möjligheterna till
Fortsatt drift av linfärjan i nuvarande form.
Förutsättningarna och möjligheten för fortsatt färjetrafik till Kastellet men med
exempelvis ombyggd färja, nya samarbetspartners etc.
Att påverka Trafikförvaltningen att markant öka trafiken med Waxholmsbåt till Kastellet.
Inte enbart sommartid utan året runt.

I tjänsteutlåtandet redovisas svar på det uppdrag som framställdes i det återremitterade ärendet.
I den sammanfattande bedömningen kvarstår att kommunens möjligheter att finansiellt fortsätta bidra
till färjan är begränsade. En fortsättning av linfärjan är dock önskvärd, men med en aktör som är
närmare verksamheten och driver den mer aktivt än vad kommunen har möjlighet att göra.

Yrkanden
Lars Lindgren (M), Johanna Olson (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar på en förlängning på
1 år och att utredning genomförs i enlighet med det tidigare återremissyrkande i kommunfullmäktige.
Peter Lindqvist (-) instämmer i moderaternas yrkande.
Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L) samt Sara Strandberg (V) yrkar bifall till förvaltningens
beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden börjar med att ställa proposition på de båda yrkande avseende avtalsperiod var för sig och
finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen.
Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag.
Nej röster: den som bifaller moderaternas förslag.
……………………….
Ordförande

203

..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-06-03
2 av 2
Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Anna-Lena Nordén (WP), Lisbeth
Hjalmarsson Grunditz (WP), Sara Strandberg (V) samt Malin Forsbrand (C).
Nej= Lars Lindgren (M), Johanna Olson (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Peter Lindqvist (-).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller förvaltningens
beslutsförslag avseende avtalsperiod.
Vidare konstaterar ordföranden att utredningen noteras till protokollet i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2021-05-12
Beslut KF 2021-04-19/§ 26, Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan
Bilaga 3 KF 2021-04-19 § 26 - Yrkande återremiss

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan – återremitterat
ärende från kommunfullmäktige april 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

Utredningen noteras till protokollet.

•

Vaxholms stad ingår inte en ny avtalsperiod efter 2021.

Sammanfattning
Ärendet om Vaxholms stads fortsatta huvudmannaskap för linfärjan återremitterades från
kommunfullmäktige den 19 april 2021.
Riktlinjer för återremittering och fortsatt utredning/beredning var följande:



Kommunen förhandlar med övriga parter om ett års förlängning av avtalet
Kommunen utreder möjligheterna till
Fortsatt drift av linfärjan i nuvarande form.
Förutsättningarna och möjligheten för fortsatt färjetrafik till Kastellet men med
exempelvis ombyggd färja, nya samarbetspartners etc.
Att påverka Trafikförvaltningen att markant öka trafiken med Waxholmsbåt till Kastellet.
Inte enbart sommartid utan året runt.

I tjänsteutlåtandet redovisas svar på det uppdrag som framställdes i det återremitterade ärendet.
I den sammanfattande bedömningen kvarstår att kommunens möjligheter att finansiellt fortsätta bidra
till färjan är begränsade. En fortsättning av linfärjan är dock önskvärd, men med en aktör som är
närmare verksamheten och driver den mer aktivt än vad kommunen har möjlighet att göra.
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Bakgrund
Den 10 januari 2019 beslutade KS att till leverantör av driftsentreprenad av linfärjan - mellan Vaxön och
Vaxholmen - välja Antrophia Rederi AB. Den 8 mars 2019 undertecknades ett treårigt samarbetsavtal
mellan Vaxholms stad och Antrophia Rederi AB.
Avtalstiden omfattade tre sommarsäsonger med option på två vintersäsonger. Avtalet med Antrophia
Rederi AB löper ut 13 september 2021.
Option 1 i avtalet gör det möjligt att förlänga avtalet på två år med trafik 14/5 – 11/9 2022 samt 13/5 –
10/9 2023.

Ärendebeskrivning
Utredning
Kommunen förhandlar med övriga parter om ett års förlängning av avtalet
I avtalet med Antrophia Rederi står det under punkt 4: ”Det är staden som enhälligt beslutar om
optionerna ska nyttjas helt eller delvis….” Med andra ord kan Vaxholms stad välja att lösa in option 1
endast under år 2022 – utifrån gällande avtal.
Både Färjerederiet och Antrophia Rederi ställer sig positiva till att förlänga avtalet ett år. Förutsatt att
linfärjan kan gå i stort sett hela säsongen. Detta behov är kopplat till finansiering, dvs att
hyresintäkterna för färjan under drift behöver möta de kostnader som finns för att serva och underhålla
färjan inför säsong.
Oavsett om avtalet förlängs ett år eller ej önskar både Antrophia Rederi och Färjerederiet att få den
informationen snarast möjligt så att de kan planera inför nästa år.
Gällande kajrenoveringens påverkan av linfärjan år 2022. Österhamnen planeras att renoveras som
första etapp. Inom området ligger linfärjan, med fästen och angöring. Upphandling planeras
hösten/vintern 2021/2022 och arbetet på plats planeras starta våren/sommaren 2022. Beroende på
vägval framåt, d v s ska transport fortsatt ske genom lina eller via frigående båt, rustas kajen olika
utifrån respektive behov. För att skapa flexibilitet och skjuta på ev beslut i tid finns två varianter som är
möjliga att lyfta in i upphandlingsdokumentet:
1. Att hålla linfärjan öppen till och med 31/8 2021. Preliminär bedömning om en tillkommande
mindre entreprenadkostnad om ca 0-100 000 kr. (Merkostnader kopplat till att
kajrenoveringens yta behöver anpassas för att säkra in tillgänglighet på land och vatten för
linfärjan).
2. Att ta bort renoveringen av kajområdet runt linfärjan ur etapp 1 och lägga i ett senare
skede. Trolig merkostnad om en eller ett par miljoner. Merkostnaden uppstår på grund av
att hela området inte kan göras samlat och själva kostnaden för linfärjans anläggning beror
till största delen på vad vi vill göra. Flexibiliteten med alternativ 2 är att renoveringen
anpassas till det framtida behovet när det är klargjort, dvs ska ingen linfärja angöra kan t ex
istället kajpromenad anpassas till ytan.
För att synka mot kajprojektet behöver besked lämnas september 2021. Om vi ger besked om att kajen
runt linfärjan ska renoveras senare, efter att upphandlingen är klar, kommer ovanstående kostnader att
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mångdubblas, då tillkommande kostnader kommer debiteras i form av tilläggsarbeten i
kajentreprenaden. Arbetet med upphandlingsdokumenten är omfattande, därav tidslinje med besked
under september.
En frigående båt kommer att kunna köras hela säsongen 2022, oavsett kajrenovering, detta då den kan
angöra på annan kajplats under 2022.
I budget 2021 finns 1,5 mkr i extra medel för finansiering av färjan, sannolikt är det ekonomiska behovet
detsamma år 2022. Säsongen 2022 kommer till viss del också påverkas av kajrenoveringen, med oklar
bild över intäktspåverkan. En åtgärd kan vara att se över och höja biljettpriset och på så sätt höja
intäkterna för biljettförsäljning för att minska kostnaderna för kommunen.
Kommunen utreder möjligheterna till fortsatt drift av linfärjan i nuvarande form.
Option 1 i avtalet gör det möjligt att förlänga avtalet på två år med trafik 14/5 – 11/9 2022 samt 13/5 –
10/9 2023. Efter år 2023 måste en ny upphandling göras om staden vill fortsätta med
huvudmannaskapet för linfärjan.
Både Färjerederiet och Antrophia Rederi ställer sig positiva till att fortsätta enligt avtalet i två år.
Förutsatt att linfärjan kan gå i stort sett hela säsongen år 2022.
Kajrenoveringen kommer påverka linfärjans trafik i slutet av säsongen år 2022. Däremot kommer
linfärjan inte att påverkas av kajrenoveringen under 2023. Alternativt kan kajområdet runt linfärjan
lyftas ur etapp 1 och renoveras i ett senare skede.
I budget 2021 finns 1,5 mkr i extra medel för finansiering av färjan, sannolikt är det ekonomiska behovet
detsamma år 2022 och 2023. En åtgärd kan vara att se över och höja biljettpriset och på så sätt höja
intäkterna för biljettförsäljning för att minska kostnaderna för kommunen.
Kommunen utreder möjligheterna till förutsättningarna och möjligheten för fortsatt färjetrafik till
Kastellet men med exempelvis ombyggd färja, nya samarbetspartners etc.
Antrophia Rederi har meddelat att det är kostsamt att köra färjan så som den är byggd i dag. Det är stort
slitage på vajrar och vajerfästen vilket leder till kostsamma reparationer. En frigående färja är mer
ekonomiskt. En frigående färja skulle också kunna ta andra turer under säsong/utanför säsong. En
frigående färja har andra krav på båt och besättning än vad en linfärja har. Om Antrophia skulle köra en
frigående färja i Kastellsundet skulle de ha en däcksman som sålde biljetter och som även skulle kunna
hålla ordning bland passagerarna.
Färjerederiet meddelar att det undersöker möjligheten att bygga om linfärjan till en frigående färja.
Men att det sannolikt inte kommer att gå att bygga om linfärjan för frigående drift, delvis m a a
linfärjans konstruktion.
Dialog har också förts med Strömma Turism & Sjöfart. De har idag en stor konferensverksamhet på
Kastellet och är med flera företagare på Kastellet måna om en fortsatt god förbindelse. Strömma som
rederiföretag, med bl.a. Cinderellabåtarna som angör Vaxholm, har en flotta och bred kunskap inom
området och är genom det en kunnig aktör. Strömma har visat intresse och räknar på förutsättningarna
och möjligheterna att själv ta sig an uppgiften. Kommunen har lämnat över uppgifter och finns tillgänglig
för fortsatt dialog om så efterfrågas.
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Dialog har också förts med de ursprungliga parterna Trafikverkets Färjerederi och Statens
Fastighetsverk. De båda, tillsammans med kommunen, är alla fortsatt starkt engagerade och söker inom
sina ramar efter konstruktiva lösningar. Ingendera av de två parterna har dock befogenhet inom sina
uppdrag att åta sig huvudmannaskapet för linfärjan.
Kommunen utreder möjligheterna till att påverka Trafikförvaltningen att markant öka trafiken med
Waxholmsbåt till Kastellet. Inte enbart sommartid utan året runt.
Vaxholms stads trafikplanerare har planeringsmöten med Trafikförvaltningen två gånger per år, där lyfts
långsiktiga strategiska frågor som berör kollektivtrafiken på vatten och land – exempelvis kommunala
bebyggelseplaner, infrastrukturutveckling eller andra förändringar. På möten deltar även Trafikverket
och trafikutövare. Därtill skickas en trafikförändringsremissen ut årligen som kommunen yttrar sig över
där det finns möjligt att lyfta viktiga frågor som trafikförvaltningen ska beakta. De har även två möten
per år som hanterar frågor på kort sikt samt kontinuerlig mailkontakt med Trafikförvaltningen gällande
flera olika frågor som berör Vaxholm.
Kommunen har möjlighet att yttra sig och lyfta önskvärda trafikförändringar i alla olika forum och
former men i slutändan är det regionen som ansvarar för och beslutar om kollektivtrafikens
trafikupplägg. Kommunens trafikplanerare informerade Trafikförvaltningen om att det planerades att
inte förlänga avtalet för linfärjan, och därav finns det med förslag om utökad trafikering av Kastellet i
årets trafikförändringsremiss.
Remissvar för årets trafikförändringsremiss hanteras av PLU 26 maj, och där föreslås fler turer, året runt,
till Kastellet, oaktat linfärjans vara eller icke vara.
Kastellets utvecklingsgrupp, som består av företagen på Kastellet, Kastellets förvaltare på SFV och
kommunens näringslivsansvarig, har gemensamt påtalat för Trafikförvaltningen och Waxholmsbolaget
att fler båtturer behövs till Kastellet under lågsäsong.

Bedömning
Kommunens möjligheter att finansiellt fortsätta bidra till färjan är begränsade. En fortsättning av
linfärjan är dock önskvärd, men med en aktör som är närmare verksamheten och driver den mer aktivt
än vad kommunen har möjlighet att göra. Bedömningen är att då finns också en god förutsättning till att
tillskapa en både välbesökt, miljömässig och ekonomisk affär för en privat aktör.

Måluppfyllelse
Jämfört med tidigare angivna siffror, dvs innan linfärjans tillkomst, så har antalet besökare till Vaxholms
Kastell ökat kraftigt. Tillgängligheten, synligheten har bidragit till en positiv utveckling av antalet resande
till Kastellet, vilket var en av kommunens ambitioner med linfärjan. Ett ”normalår” reser ca 50 000
passagerare tur och retur till Kastellet.
Antalet aktörer på ön har ökat, vilket var den andra ambitionen från kommunens sida. Dock inte till
önskad nivå, men i en positiv riktning. De olika aktörerna på ön är positivt inställda till färjan och
verksamheter har växt med anledning av ökad tillgänglighet genom färjetrafiken.
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Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare varit möjligt.
Kastellets B&B ser en stor fördel med att färjan går hela kvällarna vilket underlättar för deras gäster att
ta sig fram och tillbaka mellan Vaxholmen och Vaxön för måltider, aktiviteter etc. Färjan möjliggör också
transporter av stora mängder passagerare, gods och djur under olika aktivitetsdagar
Kastellet har utvecklats – Strömma har skapat nya aktiviteter under försöksperioden t.ex. Walk the Plank
och Escape Kastellet. Konserter och teaterföreställningar har hållits på ön. Kastellet Bed & Breakfast har
utökat sitt boende med fler rum. Flera konstnärer har öppnat gallerier och butiker på ön. Statens
fastighetsverk har anlagt ett nytt sommarcafé utanför murarna.
Sammanfattningsvis kan konstaterats att linfärjan tillför värden med sin närvaro. Ett trevligt besöksmål
vilket stärker besöksnäringen, ökade förutsättningar för näringslivet både i antal och i volym samt ett
miljövänligt resealternativ till Kastellet.
Flera av kommunens mål har infriats, dock inte det finansiella målet. Målet med att skapa ett nollresultat, dvs ingen skattepåverkan, har inte uppnåtts. Kostnaderna 2019 hamnade i nivå med budget om
1,5 mkr, och 2020 med ett underskott vilket kan kopplas till pandemin och lägre passagerartrafik.
Förutsättningarna för att nå en budget i balans finns, dock kräver det en kraft och fokus på detta
enskilda uppdrag. Kommunen har ett brett uppdrag, där linfärjetrafik är ett udda inslag och inte
kommunens kärnverksamhet.

Finansiering
Ett fortsatt huvudmannaskap för linfärjan beräknas kosta 1 500 tkr per år.

Förslagets konsekvenser
Om kommunen inte fortsatt kommer att vara huvudman för linfärjans trafik till Vaxholms Kastell är det i
detta läge oklart hur båttrafiken till Vaxholms Kastell kommer att se ut framöver. Därav kändes det
viktigt att tidigt signalera att kommunen inte fortsatt kommer vara huvudman, just för att i god tid
öppna upp för andra aktörer att kliva på. En del av Waxholmsbolagets turer stannar till vid Kastellet.
Sannolikt kommer även någon privat aktör att ta sig an trafiken i någon form, men det är oklart om det
kommer att ske och i så fall i vilken utsträckning. Kommunen kommer då inte att kunna påverka trafiken
på det sätt som vi kan göra nu, avseende tidtabell exempelvis.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2021-05-12

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se
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§ 26 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 3 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Den 10 januari 2019 beslutade KS att till leverantör av driftsentreprenad av linfärjan - mellan Vaxön och
Vaxholmen - välja Antrophia Rederi AB. Den 8 mars 2019 undertecknades ett treårigt samarbetsavtal
mellan Vaxholms stad och Antrophia Rederi AB.
Avtalstiden omfattade tre sommarsäsonger med option på två vintersäsonger. Avtalet med Antrophia
Rederi AB löper ut 13 september 2021.
Jämfört med tidigare angivna siffror, innan linfärjans tillkomst, har antalet besökare till Vaxholms Kastell
ökat kraftigt. Ett normalår åker ca 50 000 personer tur och retur. De olika aktörerna på ön är positivt
inställda till färjan. Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare
varit möjligt. Vidare har Kastellet blivit mer tillgängligt för rörelsehindrade i och med linfärjan då det är
enkelt att ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.
2019 sköt Vaxholms stad till 1,5 mkr i extra budgetmedel. En ambition fanns om att linfärjan under den
kommande treårsperioden skulle nå ett nollresultat, dvs intäkter från biljetter skulle täcka kostnader för
drift av färjan. Resultat 2019 landade på strax över tillförda budgetmedel. 2020, med pågående pandemi
gav ett sämre resultat p g a lägre biljettintäkter. I budget 2021 finns fortsatt 1,5 mkr med i extra medel
för finansiering av färjan. Målet att få en självfinansierad färjetrafik under perioden kommer därmed
inte att uppnås.
Den bifogade utvärderingen redovisar resandestatistik, ekonomiskt utfall och övriga aspekter från 2019
och 2020.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Michael Baumgarten (L), Fredrik Östman (C), Lena Hallberg (C), Sara Strandberg (V), Lisbeth Hjalmarsson
Grunditz (WP) samt Karl Olof Fagerström (WP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Mats Olofsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 3 till
protokollet.
Rickard Gille (-), Kjetil Rindal (KD), Lars Arb Zackrisson (-) samt Ingemar Wemmenhög (-) yrkar att
ärendet återemitteras i enlighet med Mats Olofssons (M) motivering.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
om ärendet ska återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.

……………………….
Ordförande
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Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:
Ja-röstar: den som vill att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röstar: den som vill att ärendet återremitteras.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 17 ja-röster mot 13 nej-röster, 1 frånvarande, enligt
reglerna om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras (i
enlighet med bilaga 2 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-03-25/§ 45
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 10
Tjänsteutlåtande, Mikaela Lodén, 2021-03-02
Utvärdering linfärjan 2019-2021, 2021-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, Kommunchef, KLK, marie.wiklund@vaxholm.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, mikaela.loden@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 78 Besvarande av återremiss - Förslag till nytt stadsbibliotek
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta



Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.
Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen så att den kan
ligga till grund för en bedömning av bibliotekets framtida lokalbehov.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen lyfte under hösten 2020 ett förslag om ny lokal för stadens stadsbibliotek. Ärendet har
sedan dess återremitterats vid tre tillfällen och den senaste återremitteringen yrkar på ny utredning.
Yrkandet om utredning efterfrågar följande åtgärder:
- Oberoende extern expertis ska anlitas för att utreda Rådhusalternativets och
Söderhamnsplansalternativets tekniska, ekonomiska, funktionella och planmässiga förutsättningar och
konsekvenser.
- Föreslagen utredare ska godkännas av såväl Mittsamverkan som av förslagsställarna (Partilösa och
Moderater i KF)
- De två alternativa lösningarna ska presenteras i ett format som gör det möjligt att jämföra
alternativen. Möjligheterna att tillfredsställa biblioteksverksamhetens behov i de båda förslagen ska
presenteras. Även bedömd samhällsnytta av alternativen skall beskrivas.
- Underlag för utredningen skall tillställas utredaren såväl från Mittsamverkan som från
förslagsställarna.
- Utredningen ska avrapporteras till såväl Mittsamverkan som till förslagsställarna.
- I utredningen ska även ingå åtgärder och kostnader för att tillgänglighetsanpassa biblioteket på
Hamngatan.
Förvaltningen har, efter samråd med TFKs presidium, valt att inte säga upp avtal för befintliga lokaler
och detta avtalsförhållande är därmed förlängt med 3 år. Dessutom har bostadsrättsföreningen, som
förvaltningen förhandlat med om nya lokaler, gått vidare i sitt arbete med att finna en hyresgäst. Detta
innebär att det inte finns ett alternativ att jämföra Rådhusförslaget med.

Yrkanden
Lars Lindgren (M), Johanna Olson (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar avslag på förvaltningens
beslutsförslag.
Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ett tillägg
enligt nedan:
”Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen så att den kan ligga
till grund för en bedömning av bibliotekets framtida lokalbehov”.
Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson
Grunditz (WP) instämmer i Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvists (-) yrkande.

……………………….
Ordförande
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Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens
beslutsförslag med tillägg.

Reservationer
Lars Lindgren (M), Johanna Olson (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) reserverar sig mot beslutet i
enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Handlingar
Besvarande av återremiss 2021-04-21 – Tjänsteutlåtande
Beslut KF 2021-03-22/§ 3 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek
Bilaga 3 KF 2021-03-22 §3- Yrkande återremiss (M) (-)
Bilaga 4 KF 2021-03-22 §3- Yrkande återremiss (L)

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Eva-Lena Granbacka, sbf

……………………….
Ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Besvarande av återremiss - Förslag till nytt stadsbibliotek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Sammanfattning
Förvaltningen lyfte under hösten 2020 ett förslag om ny lokal för stadens stadsbibliotek. Ärendet har
sedan dess återremitterats vid tre tillfällen och den senaste återremitteringen yrkar på ny utredning.
Yrkandet om utredning efterfrågar följande åtgärder:
- Oberoende extern expertis ska anlitas för att utreda Rådhusalternativets och
Söderhamnsplansalternativets tekniska, ekonomiska, funktionella och planmässiga förutsättningar och
konsekvenser.
- Föreslagen utredare ska godkännas av såväl Mittsamverkan som av förslagsställarna (Partilösa och
Moderater i KF)
- De två alternativa lösningarna ska presenteras i ett format som gör det möjligt att jämföra
alternativen. Möjligheterna att tillfredsställa biblioteksverksamhetens behov i de båda förslagen ska
presenteras. Även bedömd samhällsnytta av alternativen skall beskrivas.
- Underlag för utredningen skall tillställas utredaren såväl från Mittsamverkan som från
förslagsställarna.
- Utredningen ska avrapporteras till såväl Mittsamverkan som till förslagsställarna.
- I utredningen ska även ingå åtgärder och kostnader för att tillgänglighetsanpassa biblioteket på
Hamngatan.
Förvaltningen har, efter samråd med TFKs presidium, valt att inte säga upp avtal för befintliga lokaler
och detta avtalsförhållande är därmed förlängt med 3 år. Dessutom har bostadsrättsföreningen, som
förvaltningen förhandlat med om nya lokaler, gått vidare i sitt arbete med att finna en hyresgäst. Detta
innebär att det inte finns ett alternativ att jämföra Rådhusförslaget med.

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
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Ärendebeskrivning
Diskussionerna som väckts i ärendet kring Stadsbiblioteket är tredelade:
- Hur mycket resurser kan avvaras för ett nytt Stadsbibliotek?
- Vad skall vara det långsiktiga nyttjande för Rådhuset?
- Vad kan göras för att förbättra tillgängligheten i nuvarande bibliotekslokaler?
En utredning av det slag som föreslås i återremissen tar stora ekonomiska resurser i anspråk, mycket tid
från både förvaltning och politiker samt antas ha lång ledtid då utredningen måste upphandlas.
Eftersom projektet inte finns med i varken budget eller verksamhetsplaner föreslås kommunstyrelsen
tydliggöra uppdraget i ett nytt beslut och ge förvaltningen möjlighet att planera in det till
nästkommande verksamhetsår.
Förtydligandet bör tydliggöra om fokus är att säkerställa ett ändamålsenligt nyttjande av Rådhuset eller
en lokalisering av nytt Stadsbibliotek. Eftersom biblioteksverksamheten ställer sig skeptiska till Rådhuset
som ny lokal bör alternativ i sådana fall ses över.
En utredning med åtgärdsförslag för ökad tillgänglighet bör enligt förvaltningen hanteras direkt av
nämnden för teknik, fritid och kultur. Givet att biblioteket skall vara kvar i samma lokaler under en
överskådlig framtid kan en sådan investering planeras in under nästkommande budgetår.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det inte finns en enighet kring vad som önskas utföras och ett nytt
uppdrag med tydligare inriktning bör ges.

Handlingar i ärendet
Besvarande av återremiss 2021-04-21 – Tjänsteutlåtande
Bilaga 3 KF 2021-03-22 §3- Yrkande återremiss (M) (-)

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Eva-Lena Granbacka, sbf
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§ 3 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 3 till protokollet.

Jäv
Mikael Vigvinter (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen förespråkar en ny lokalisering av stadsbibliotek till Söderhamnsplan. Förslaget innebär
kortfattat en utökning av yta som modernisering av bibliotekets lokaler. För vidare utveckling av
förslaget läs tjänsteutlåtande ”Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek”. En
förändring i avtalets utformning är att avtalet räknas upp med 2% per år men utan index. Se särskilda
bestämmelser i bifogat avtal.

Yrkanden
Anders Garstål (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägget att hyresnivån maximalt
ska uppgå till 1680 kr/m2.
Fredrik Östman (C), Daga Bäfverfeldt (WP) samt Karin Urbina Rutström (MP) yrkar bifall till Anders
Garståls (S) beslutsförslag.
Rickard Gille (-) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med
bilaga 3 till protokollet och i andra hand avslag till Anders Garståls (S) beslutsförslag.
Lars Lindgren (M), Kjetil Rindal (KD) samt Klas Beskow (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras
i enlighet med Rickard Gilles (-) motivering och i andra hand avslag till Anders Garståls (S) beslutsförslag.
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med Rickard Gilles (-) motivering.
Louise Yngström Valdre (L) yrkar att ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med
bilaga 4 till protokollet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 18:38-18:49

Fortsättning yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med Louise Yngström Valdres (L)
motivering.
Lena Hallberg (C) yrkar bifall till Anders Garståls (S) beslutsförslag.

Proposition 1
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.
Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
om ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Votering begärs och verkställs.
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-03-22
2 av 2
Kommunfullmäktige

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige:
Ja-röstar: den som vill att ärendet återremitteras.
Nej-röstar: den som vill att ärendet avgörs idag.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 18 ja-röster mot 13 nej-röster, beslutar att ärendet ska
återremitteras (i enlighet med bilaga 2 till protokollet).

Proposition 2
Ordföranden konstaterar att två förslag till motivering av återremissen föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda motiveringarna var för sig och finner bifall till Rickard Gilles
(-) motivering.

Handlingar
 Protokollsutdrag KS 2021-02-04/§ 10
Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek – Tjänsteutlåtande 2021-01-20
 Förslag till ny verksamhetslokal för Vaxholms stadsbibliotek efter återremittering – Tjänsteutlåtande
2020-12-01
 Reviderat avtalsförslag Repslagaren 16 – 2021-01-20
 Bilaga 1 fastighetsskatt, 2020-12-01
 Bilaga 2 brandskydd, 2020-12-01
 Bilaga 3 driftkostnad, 2020-12-01
 Skiss på möjlig utformning av lokalen – 2020-10-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Marie Wiklund, Klk
Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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Justerare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2020/52.218
1 av 1

§ 99 Uppföljning Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms
stad 2018-2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Uppföljning av Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 noteras till
protokollet.

Ärendebeskrivning
År 2018 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020. Denna
uppföljning är en del av arbetet med att ta fram nästa periods mål och riktlinjer. Under perioden 20182020 har kommunen generellt haft svårt att uppnå den önskade bostadsbyggnadstakten, och det årliga
tillskottet av bostäder är ojämnt över tid. Det finns planberedskap för att tillskapa hyresrätter enligt mål,
men det saknas planer för genomförande och det är därför inte säkert att dessa färdigställs inom den
önskade tidsramen. Mål och riktlinjer kring äldres behov är i stort sett uppfyllda, men det finns vissa
brister i kunskapen om tillgänglighet och trygghet i bostadsbeståndet och offentliga miljöer. Behovet av
särskilda boendeplatser anses vara säkrat för en tid framöver. Nyanlända och unga vuxnas behov och
ställning på bostadsmarknaden skulle behöva mer uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Nästa periods
mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen bör formuleras så att de är mätbara, och på ett sätt som
möjliggör en bedömning vid genomförandetidens slut.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-05-26/§ 36
Tjänsteutlåtande, James Fenske, 2021-03-24
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 (reviderad efter KS 2018-03-15),
2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Matilda Karlström, sbf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-05-26
Änr KS 2020/52.218
1 av 1

§ 36 Uppföljning Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms
stad 2018-2020
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Uppföljning av Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 noteras till
protokollet.

Ärendebeskrivning
År 2018 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020. Denna
uppföljning är en del av arbetet med att ta fram nästa periods mål och riktlinjer. Under perioden 20182020 har kommunen generellt haft svårt att uppnå den önskade bostadsbyggnadstakten, och det årliga
tillskottet av bostäder är ojämnt över tid. Det finns planberedskap för att tillskapa hyresrätter enligt mål,
men det saknas planer för genomförande och det är därför inte säkert att dessa färdigställs inom den
önskade tidsramen. Mål och riktlinjer kring äldres behov är i stort sett uppfyllda, men det finns vissa
brister i kunskapen om tillgänglighet och trygghet i bostadsbeståndet och offentliga miljöer. Behovet av
särskilda boendeplatser anses vara säkrat för en tid framöver. Nyanlända och unga vuxnas behov och
ställning på bostadsmarknaden skulle behöva mer uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Nästa periods
mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen bör formuleras så att de är mätbara, och på ett sätt som
möjliggör en bedömning vid genomförandetidens slut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, James Fenske, 2021-03-24
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 (reviderad efter KS 2018-03-15),
2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Matilda Karlström, sbf

……………………….
Ordförande
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Justerare
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Änr KS 2020/52.218
1 av 5
Stadsbyggnadsförvaltningen
James Fenske
Trainee

Uppföljning Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad
2018-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Uppföljning av Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 noteras till
protokollet.

Sammanfattning
År 2018 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020. Denna
uppföljning är en del av arbetet med att ta fram nästa periods mål och riktlinjer. Under perioden 20182020 har kommunen generellt haft svårt att uppnå den önskade bostadsbyggnadstakten, och det årliga
tillskottet av bostäder är ojämnt över tid. Det finns planberedskap för att tillskapa hyresrätter enligt mål,
men det saknas planer för genomförande och det är därför inte säkert att dessa färdigställs inom den
önskade tidsramen. Mål och riktlinjer kring äldres behov är i stort sett uppfyllda, men det finns vissa
brister i kunskapen om tillgänglighet och trygghet i bostadsbeståndet och offentliga miljöer. Behovet av
särskilda boendeplatser anses vara säkrat för en tid framöver. Nyanlända och unga vuxnas behov och
ställning på bostadsmarknaden skulle behöva mer uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Nästa periods
mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen bör formuleras så att de är mätbara, och på ett sätt som
möjliggör en bedömning vid genomförandetidens slut.

Bakgrund
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta riktlinjer
för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Kommunstyrelsen gav enligt beslut KS/2016-10-20 § 103
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. Dessa mål
och riktlinjer för bostadsförsörjning antogs senare av kommunfullmäktige enligt beslut KF/2018-04-12 §
17, och genomförandetiden löpte ut vid årsskiftet 2020-2021. Målen och riktlinjerna behöver därför
följas upp för att skapa ett underlag för framtagande av nästa periods mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Vaxholms stad.

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
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Ärendebeskrivning
Vaxholms stads mål och riktlinjer för bostadsförsörjning innehåller sju mål och nio riktlinjer uppdelade
på totalt nio teman. Här redovisas målen och riktlinjerna enskilt med tillhörande uppföljning.
Tema 1: Bostadsbyggnadstakten
Mål 1: För att möta det förutsedda behovet av nya bostäder i regionen och säkerställa
befolkningstillväxten i kommunen ska det i genomsnitt färdigställas 100 nya bostäder per år under
perioden 2010-2030.
Uppföljning: Målet är formulerat på ett sätt som inte möjliggör en slutgiltig bedömning av
måluppfyllelse förrän vid slutet av år 2030. I figur 1 redovisas antalet färdigställda bostäder per år under
den period som har passerat i dagsläget (2010-2020). I genomsnitt färdigställdes 47 bostäder per år
under perioden 2010-2019. Antalet som redovisas för 2020 är preliminärt.

Antal färdigställda nya bostäder per kalenderår
120
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Figur 1: Antal färdigställda bostäder per år jämfört med målet. Notera att antalet för år 2020 är preliminärt och endast
innefattar årets tre första kvartal. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Mål 2: För att underlätta utvecklingen av kommunens kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en
jämn bostadsbyggnadstakt eftersträvas fram till 2030.
Uppföljning: Även detta mål kan i sin helhet först följas upp efter genomförandetidens slut. Antalet
färdigställda nya bostäder per år har varierat mellan 6 och 109 under den period som har passerat.

226

PM

2020-03-24
Änr KS 2020/52.218
3 av 5

Tema 2: Nya hyresrätter
Mål 3: För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya
hyresrätter, som för närvarande planeras, färdigställas under 2018-2022.
Uppföljning: Målet kan först följas upp efter genomförandetidens slut år 2022. Under den period som
har passerat i dagsläget (2018-2020) har inga nya hyresrätter färdigställts. Dp 418, Kulan 6 på Vaxön
möjliggör bebyggelse av ungefär 50 nya hyreslägenheter, men tidsplan för genomförande saknas. Det
finns även ett villkor om att minst 50 hyresrätter ska uppföras inom Rindö hamn, etapp 4 uttryckt i ett
tilläggsavtal (2015-11-23) till ramavtalet mellan Vaxholms stad och Vasallen. Ramavtalet löpte ut 202012-31, men det planeras fortfarande för hyresrätter inom detaljplanen som dock är i ett tidigt skede.
Riktlinje 1: Kommunen ska verka för att fastighetsägare bygger nya hyresrätter i kommunen genom
exempelvis avsiktsförklaringar.
Uppföljning: Avsiktsförklaring har använts som verktyg för att säkerställa att fastighetsägaren Akelius
Holmen AB bygger hyresrätter i arbetet med Dp 418, Kulan 6. I Rindö hamn, etapp 4 användes ett villkor
i ett tilläggsavtal till ramavtalet mellan kommunen och exploatören för att säkra nyproduktion av
hyresrätter.
Tema 3: Bostäder som tillgodoser äldres behov
Mål 4: … ska kommunen verka för att fler bostäder som tillgodoser äldres behov byggs.
Uppföljning: Målet kan tolkas på olika sätt. Nya flerbostadshus tar hänsyn till tillgänglighetsaspekter
enligt lag, och dessa lagkrav kontrolleras av bygglovshandläggare. Kommunen har för närvarande inga
planer på att utöka det egna seniorbostadsbeståndet.
Mål 5: Under genomförandetiden för riktlinjerna ska kommunen också påbörja planarbete som
möjliggör för nya platser på särskilt boende.
Uppföljning: Dp 410, Norrberget möjliggör för ett nytt särskilt boende. Detaljplanen fick laga kraft i juni
2020, och projektering av ett särskilt boende med 60 boendeplatser pågår.
Riktlinje 2: Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya särskilda boenden och andra boenden för
äldre såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till gemenskap och aktivitet i kommunen ska
prioriteras.
Uppföljning: Särskilt boende är en del av pågående stadsbyggnadsprojekt, och prioriteras enligt behov i
samverkan mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen. Kommunen har inga
trygghetsboenden, och inga planer på att införa denna boendeform.
Riktlinje 3: Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder får Vaxholm en större andel bostäder
med hög tillgänglighet enligt modern standard.
Uppföljning: Vaxholm förväntas få ett tillskott av nyproducerade bostäder med hög tillgänglighet enligt
modern standard under kommande år i samband med planerade stadsbyggnadsprojekt.
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Tema 4: Tillgängliga och trygga boendemiljöer och offentliga platser
Mål 6: Boendemiljöer och offentliga platser i Vaxholm ska vara tillgängliga för alla. Det offentliga
rummet i staden ska vara tryggt och välkomnande.
Uppföljning: Alla nya planarbeten tar hänsyn till trygghets- och tillgänglighetsaspekter.
Planbeskrivningar för respektive detaljplan förklarar hur dessa perspektiv har lyfts in. Tekniska enheten
arbetar kontinuerligt med trygghet och tillgänglighet i planeringen och skötseln av stadens offentliga
ytor, såsom gator, torg, parker och lekplatser.
Mål 7: Den fysiska miljön ska planeras och anpassas för barn såväl som äldre och personer med
funktionsvariation.
Uppföljning: Vid planläggning, bygglovsprövning och drift av offentliga platser tas särskild hänsyn till
behoven hos barn, äldre och personer med funktionsvariationer.
Riktlinje 4: Stadsbyggnads- och socialförvaltningarna ska samarbeta för att på bästa sätt skapa trygga
och tillgängliga miljöer i befintliga och planerade bostadsområden.
Uppföljning: Direkt samarbete mellan förvaltningarna verkar inte ha skett i dessa frågor.
Riktlinje 5: Trygghet ska behandlas i alla detaljplaner.
Uppföljning: Trygghet behandlas i alla nya detaljplanearbeten. Trygghetsaspekter lyfts fram under en
egen rubrik i planbeskrivningar.
Tema 5: Unga
Riktlinje 6: Unga vuxnas ställning på marknaden behöver stärkas.
Uppföljning: Inga särskilda insatser görs i dagsläget för att stärka unga vuxnas ställning på
bostadsmarknaden.
Tema 6: Funktionshindrade
Riktlinje 7: Vuxna funktionshindrades behov på bostadsmarknaden behöver uppmärksammas.
Uppföljning: Olika lösningar finns för personer med funktionshinder. Kommunen har gruppbostäder och
bostäder med särskild service. Nyproducerade bostäder är tillgänglighetsanpassade enligt lag.
Tema 7: Kommunalt flerbostadshusbestånd
Riktlinje 8: Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera den tillgänglighetsinventering som
gjordes av det kommunala fastighetsbeståndet 2010 för kommunens flerbostadshus.
Uppföljning: Uppföljning av tillgänglighetsinventering har inte gjorts i dagsläget.
Tema 8: Bostadsstrategi för nyanlända och ensamkommande barn
Riktlinje 9: Kommunen
- Tillskapar boenden i möjligaste mån i befintliga, existerande fastigheter.
- Bygger nya permanenta bostäder.

228

PM

2020-03-24
Änr KS 2020/52.218
5 av 5

- Samverkar med privata hyresvärdar och fastighetsägare.
- Kompletterar med tillfälliga paviljonger i den mån antalet ovan inte räcker till.
- Fördelar bostäderna över kommundelarna.
- Placerar i möjligaste mån ensamkommande barn och unga i familjehem, stödboenden och
gruppboenden i kommunen.
Vaxholm ska även möta de ökade behoven inom skola och socialtjänst och en snabb etablering och
integration prioriteras.
Uppföljning: Kommunen har tillskapat ett antal boenden i befintliga, existerande fastigheter och
kompletterat med tillfälliga paviljonger, samt haft ett visst samarbete med privata hyresvärdar och
fastighetsägare. Särskilda permanenta bostäder för nyanlända har inte byggts. Boenden för nyanlända
finns på minst tre av kommunens öar.

Bedömning
Överlag är det inte möjligt att fullt ut bedöma huruvida målen och riktlinjerna för bostadsförsörjning i
Vaxholms stad har uppfyllts under genomförandetiden. En del av målen innefattar tidsperioder som
redan har passerat och där det därför är omöjligt att påverka utfallet. Andra mål har ett slutdatum i
framtiden där det inte är möjligt i dagsläget att utvärdera om målet i sin helhet kommer gå i uppfyllelse.
En del av målen och riktlinjerna är formulerade på ett sätt som gör de svåra att mäta. Vid framtagande
av nästa periods mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad bör målen och riktlinjerna
formuleras på ett sätt som gör dem mätbara och där utfallet kan påverkas under genomförandetiden.
Överlag kan det konstateras att kommunen har svårigheter att bibehålla den byggnadstakt som målen
anger, med ett växande underskott av bostäder jämfört med det antagna målet. Byggnadstakten är även
ojämn, då de större tillskotten av bostäder oftast sker stötvis vid färdigställande av enstaka
flerbostadshus eller stadsbyggnadsprojekt. Kommunen har svårigheter att få till nybyggnation av
hyresrätter, men har lyckats använda avsiktsförklaringar och villkor i ramavtal för att säkerställa ett
framtida tillskott av det önskade antalet hyresrätter.
Mål och riktlinjer kring kommunens arbetssätt med tillgänglighet och trygghet kan i stort sett anses vara
uppfyllda, då dessa aspekter lyfts fram vid planläggning, exploatering och förvaltning. Det pågår även ett
arbete med så väl barnperspektivet och äldres behov, och ett kontinuerligt arbete för att tillgodose
behov hos personer med funktionshinder och nyanlända personer. Många nyanlända personer bor i
tillfälliga paviljonger, vilket enligt riktlinjerna anses vara en mindre önskvärd lösning. Ungas ställning på
bostadsmarknaden är ett område där inga aktiva insatser görs, och där det bör tillkomma mer konkreta
riktlinjer för det framtida arbetet.

Handlingar i ärendet
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 (reviderad efter KS 2018-03-15),
2018-04-17

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Matilda Karlström, sbf
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SAMMANFATTNING
Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun. Historiskt sett har kommunen haft en hög befolkningstillväxt. Nu planerar kommunen för ett tillskott på 1500 nya bostäder de
kommande tio åren. En viktig utmaning för bostadsförsörjningen är att gruppen äldre över 65 år och i synnerhet äldre över 80 år förväntas bli större de kommande tio
åren. Att förbättra unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden och ordna boende för etablering av nyanlända är andra viktiga utmaningar både i nuläget och under de
kommande åren. Det finns behov att komplettera med så väl särskilda boenden som hyresrätter och olika former av bostäder som passar äldre.
Underlaget är en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper i Vaxholm. Mål
och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad anger kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Dokumentet
syftar till att bemöta ovanstående utmaningar och skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

232

INNEHÅLL

Kommunövergripande planer och
riktlinjer .............................................. 10
Översiktsplan – Vaxholm 2030 ........ 10
Riktlinjer för hållbart byggande ..... 10
VA-plan ............................................ 11

Sammanfattning.................................... 3

NULÄGE ........................................ 13

INLEDNING..................................... 6

Bostadsbeståndet ............................... 13
Småhus ........................................... 13
Flerbostadshus ............................... 13
Specialbostäder .............................. 16
Tillskottet av bostäder 2010-2017 ...... 16
Fritidshusomvandling ..................... 16
Nybyggnation och ombyggnation.... 17
Demografisk utveckling ...................... 18
Befolkningssammansättning ......... 18
Flyttningsmönster........................... 19

Inledning................................................ 6
Syfte ................................................... 6
Underlag och process ....................... 6
Kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ................... 6
Relaterad lagstiftning ....................... 7
Tillgängliga verktyg ........................... 7

Ensamkommande asylsökande barn
och ungdomar ..................................27
Hemlösa ...........................................27

MÅL ............................................... 28
Vaxholms mål för bostadsförsörjningen
.............................................................28
Bostadsbyggnadstakten ..................28
Nya hyresrätter................................28
Bostäder som tillgodoser äldres
behov ................................................28
Tillgängliga och trygga boendemiljöer
och offentliga platser ......................28

RIKTLINJER .................................. 29

Bostadsbyggnadsprognos .................. 21
Kommunen i sin helhet ................... 21
Bostadsbyggnad på de olika öarna. 21
Befolkningsprognoser ........................ 24
Regionala
befolkningsframskrivningar ........... 24
Kommunens byggbaserade ............ 24
befolkningsprognos ........................ 24

Vaxholms riktlinjer för
bostadsförsörjningen ..........................29
Nya hyresrätter................................29
Bostäder som tillgodoser äldres
behov ................................................29
Tillgängliga och trygga boendemiljöer
och offentliga platser ......................29
Unga .................................................29
Funktionshindrade ..........................29
Kommunalt flerbostadshusbestånd29
Bostadsstrategi för nyanlända och
ensamkommande barn ...................29

KOMMUNALA STYRDOKUMENT .. 10

BOSTADSBEHOVET ...................... 26

UPPFÖLJNING .............................. 30

Kommunövergripande mål 2018-2020
............................................................. 10
Kvalitet............................................. 10
Livsmiljö .......................................... 10
Ekonomi ........................................... 10
Bostäder .......................................... 10

Demografiskt bostadsbehov ............... 26
Bostadsbehovet för särskilda grupper
............................................................. 26
Äldre
och
personer
med
funktionsnedsättning ...................... 26
Studenter och unga vuxna .............. 27
Nyanlända ....................................... 27

Kort genomförandetid .........................30
Uppföljning ..........................................30

NATIONELLA OCH REGIONALA
MÅL ................................................ 8
Nationella mål....................................... 8
Mål för boende och byggande ........... 8
Mål för asyl och nyanländas
etablering .......................................... 8
Regionala mål och samband ................ 9
Regional
utvecklingsplan
för
Stockholm.......................................... 9
Stockholm Nordost! Vision 2040 ....... 9
Stockholm Ost ................................... 9

PROGNOSER ................................. 20

233

DEFINITIONER .............................. 31
Definitioner från SCB ..........................31
Hustyper ..........................................31
Allmännyttiga bostadsföretag .........31
Specialbostäder ...............................31
4

Upplåtelseformer ............................ 31
Fritidshus ......................................... 31
Seniorbostäder ................................ 32
Definitioner från IVO ............................ 32
Hem för vård eller boende, HVB ..... 32
Särskilt boende för äldre................. 32
Bostäder med särskild service ....... 32
Hemlöshetssituationer........................ 32
1. Akut hemlöshet............................ 32
2. Institutionsvistelse och stödboende
......................................................... 32
3. Långsiktiga boendelösningar ...... 32
4. Eget ordnat kortsiktigt boende.... 32
Följande grupper ingår inte i denna
kartläggning: ................................... 33

234

5

INLEDNING
INLEDNING
Bostadsbristen i landet är politiskt sett en viktig
fråga på både nationell och regional nivå. Enligt
Länsstyrelsen uppskattar alla kommuner i
Stockholms län att de har ett underskott på
bostäder som bedöms kvarstå åtminstone de
kommande fem åren1.
Regeringen tillsatte under 2016 ett stort antal
utredningar
kring
bostadsmarknaden
och
kommunernas planering för bostäder. Några av
utredningarna gäller kommunala angelägenheter
så som regler kring översikts- och detaljplanering,
tillfälliga bygglov, liksom möjligheten att reglera
upplåtelseformer i detaljplan. Andra rör frågor som
hyresmarknaden eller finansieringsförutsättningar
för bostadsbyggande.
Riktlinjer för bostadsförsörjning är något
kommunerna har skyldighet att ta fram varje
mandatperiod. Sedan en lagändring 2014 ställs
högre krav på innehållet och underlaget till
kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.
En Bostadsstrategi för Vaxholm har antagits av
kommunstyrelsen 2011, men Vaxholms stad har
inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
lagen
(2000:1383)
om
kommunernas
bostadsförsörjningsansvar under den föregående
mandatperioden. Bostadsstrategin togs fram som
ramverk
för
framtagandet
av
ett
nytt

1

bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden
2011-2014 och som utgångspunkt för att prioritera
detaljplaneuppdrag. Arbetet med att ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram för förra mandatperioden påbörjades men färdigställdes aldrig.

Syfte
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms
stad syftar till att skapa förutsättningar för att
bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar
och livssituationer tillgodoses. Dokumentet
fokuserar på perioden 2018-2020 men tar även
sikte på 2030.

Underlag och process
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning och dess
underlag har tagits fram på uppdrag av
kommunstyrelsen enligt beslut KS/2016-10-20 §
103. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning har
antagits av kommunfullmäktige (KF/2018-MM-XX §
XX).
Mål och riktlinjer grundar sig på ett underlag som
behandlar bostadsbeståndet, den demografiska
utvecklingen, bostadsbehovet och bostadsmarknaden i Vaxholm, samt en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av relevanta
nationella, regionala och kommunala mål.
Analysen av bostadsbehovet för särskilda grupper
har tagits fram i samråd med socialförvaltningen,
liksom i dialog med en lokal pensionärsförening.
Bostadsbyggnadsprognosen bygger vid sidan av
våra egna beräkningar på dialog med privata
fastighetsägare kopplade till större byggprojekt.

Länsstyrelsen
i
Stockholm,
tillväxtoch
regionplaneförvaltningen i Stockholms läns
landsting,
Stockholm
Nordost!
samt
grannkommunerna Norrtälje, Österåker, Täby,
Danderyd, Vallentuna, Lidingö och Värmdö gavs
tillfälle att yttra sig under samrådstiden. Dessutom
informerades
kommunala
pensionärsrådet,
kommunala
funktionshindersrådet
och
pensionärsorganisationer. Samrådsförslaget har
även visats på kommunens webb, tillgängligt för de
som ville ta del av det och eventuellt yttra sig.

KOMMUNERNAS
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta
riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod.
2014 gjordes en ändring av lagen (2000:1383) som
medför krav på att kommunerna ska ta större
hänsyn till regionala förutsättningar och grupper
som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska
ange kommunens mål och planerade insatser för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala
och nationella planer och program, och särskilt
grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda
grupper.
Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt lagen
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och främja att ändamålsenliga

Länsstyrelsen i Stockholm (2016) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2016 (Rapport 2016:18)
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åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.
Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska
antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska
riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får
alltså inte antas som en del av till exempel
verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna
ska istället fungera vägledande i arbetet med bland
annat kommunens översiktsplan.

Relaterad lagstiftning
Kommunen har även ett utvidgat ansvar att
tillgodose behovet av bostäder för vissa grupper.
Detta gäller
bland andra ensamkommande
asylsökande barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning. Detta regleras i annan
lagstiftning.

Planberedskap

Allmännyttiga bostadsföretag
Kommunala bostadsförmedlingar
Kommunala hyresgarantier
Kommunal översikts- och detaljplanering
Kommunalt markinnehav i kombination med en
aktiv markpolitik

Med planberedskap menas generellt sett bostäder,
men även sådant som förskolor och äldreboenden,
som finns detaljplanelagda på obyggd mark. Ofta
handlar det om att strategiskt planlägga kommunal
mark för framtida behov. Det kan även handla om
att utreda lämpliga platser för nya bostäder inom
ramen för en fördjupad översiktsplan.

Marköverlåtelse- och exploateringsavtal
Riktlinjer för huvudmannaskap

FOTOGRAFI?

PBL, Plan- och bygglag (2010:900)
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning

Tillgängliga verktyg
Det finns ett antal olika verktyg som kommunerna
kan använda för att tillgodose behovet av bostäder.
Nedan listas några av dessa:

1 Petersberg, Vaxön
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NATIONELLA OCH
REGIONALA MÅL
NATIONELLA MÅL
Nedan följer en sammanställning av nationella mål
som är av vikt för bostadsförsörjningen.

Mål för boende och byggande

2

Det övergripande målet är att ge alla människor i
alla delar av landet en från social synpunkt god
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
underlättas.
Regeringen har också en målsättning att det ska
byggas minst 250 000 nya bostäder i landet fram till
år 2020.

Delmålet för bostadsmarknaden
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl
fungerande
bostadsmarknader
där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven.

Delmålen för byggande
 Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
 Effektiva regelverk och andra styrmedel som
utifrån ett livscykelperspektiv verkar för
effektiv resurs- och energianvändning samt
god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
 En väl fungerande konkurrens i bygg- och
fastighetssektorn.

Delmålen för samhällsplaneringen
 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för
en hållbar utveckling av städer, tätorter och
landsbygd.
 Ett regelverk och andra styrmedel som på
bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet
samtidigt som rättssäkerhet och
medborgerligt inflytande säkerställs.
 Goda förutsättningar för byggande av
bostäder och lokaler, etablering av företag
och för annat samhällsbyggande samtidigt
som en god livsmiljö tryggas.

Mål för asyl och nyanländas etablering
Mot bakgrund av att många nyanlända kommer att
etablera sig i landet de kommande åren är
regeringens mål för asyl och nyanländas etablering
av vikt för bostadsförsörjningen.

förtryck. Denna politik har starkt stöd i Sveriges
riksdag.

Mål för nyanländas etablering4
Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk
och kulturell bakgrund. Nedan följer regeringens
mål för nyanländas etablering.
Ett hållbart mottagande i hela landet
Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar
för hela Sverige. Alla kommuner måste utifrån sina
förutsättningar vara med och ta ansvar för
mottagandet av nyanlända för att förbättra de
nyanländas möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Ett jämnare
mottagande är av betydelse också för att motverka
social och etnisk boendesegregation. Ett bra
mottagande i kommunerna är avgörande för
nyanländas etablering. Det är i kommunerna som
människor bor, lever och arbetar. De andra
övergripande målen är:
 Förenklad ersättning för mottagandet av
ensamkommande barn.
 Tidiga insatser under asyltiden.
 Effektivare insatser under
etableringsuppdraget

Mål för asyl3
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en
fristad för dem som flyr undan förföljelse och

2

Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för boende och byggande http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-boende-ochbyggande/
3
Regeringskansliet (25 september 2014) Mål för asyl http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/asyl/mal-for-asyl/
4
Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för nyanländas etablering http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandasetablering/
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REGIONALA MÅL OCH SAMBAND
Nedan följer en sammanställning av regionala mål
och
strategier
som
är
av
vikt
för
bostadsförsörjningen i Vaxholm.

Regional utvecklingsplan för Stockholm

planera för ett bostadsbyggande som når upp till
det högre tillväxtalternativet.

byggs i kollektivtrafiknära lägen med närhet till
service.

Bostadsbeståndet i Vaxholm behöver enligt planen
utökas med 50-100 nya bostäder per år under
perioden.

Stockholm Ost

RUFS 2010

RUFS 2050

Den ännu gällande regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, behandlar så väl
fysisk planering som tillväxtfrågor. Den har en
viktig funktion som uttryck för Stockholmsregionens samlade vilja när program och insatser
ska initieras på nationell nivå och ligger till grund
för strategisk planering i kommunerna. Planen
pekar bland mycket annat ut strategier och
åtaganden som rör bostadsbyggande. Ett antal
åtaganden pekas ut gällande bostadsförsörjning i
strategin ”Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom
utbildningen, transporterna och bostadssektorn”.

Arbetet med en ny regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen är nu färdigställt och
behandlas politiskt i Stockholms läns landsting
under perioden 22 februari till 13 mars 2018.

Tillsammans med Lidingö, Nacka och Värmdö
kommun har Vaxholm inlett samarbetet Stockholm
Ost. Kommunerna planerar tillsammans för
120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år
2050.

I utställningsförslaget till RUFS 2050 anges ett
demografiskt bostadsbyggnadsbehov per kommun
och år under perioderna 2015–2030 samt 2030–
2050 för att möta det demografiska bostadsbehovet.
DEMOGRAFISKT BOSTADSBYGGNADSBEHOV

2015-2030

LÅG

BAS

HÖG

80

100

120

Åtaganden för bostadsförsörjningen
RUFS 2010
Anpassa byggandet i alla kommuner
till den långsiktiga efterfrågan.
Bostäderna har hög kvalitet och är
väl underhållna.
Anpassa bostadsmarknadens
funktionssätt för att nå hög kapacitet
och kvalitet i byggprocessen.

I RUFS 2010 pekas bostadsbyggnadsbehovet 20102030 för regionen och kommunerna ut med hjälp av
två tillväxtalternativ, ett högt och ett lågt. Enligt
planen är det angeläget att kommunerna kan

Stockholm Nordost! Vision 2040
Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker samarbetar
kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling
i regionen, Vision 2040.
Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för
100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen
i regionen. Utveckling av en regional stadskärna
kring Täby centrum och Arninge, samt ett antal
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är
viktiga delar i visionen. Den pekar också ut
strategier för utveckling av stadsstrukturen i
kommunerna. En del av strategin för Vaxholms
stadsstruktur bygger på att bostäder i första hand
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KOMMUNALA
STYRDOKUMENT
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
2018-2020
I mål och budget 2018-2020 finns det en politisk
vision för Vaxholms stad, samt målsättningar för
bostäder och tre kommungemensamma målområden som är kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

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

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

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

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En
ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god
service till invånarna och för utveckling av
verksamheterna.
Bostadsbyggandet är viktigt för att säkra den
befolkningstillväxt som ska vara underlag för ökade
skatteintäkter.

Bostäder
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige.
Tillväxten i regionen, både ekonomisk och
befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en
attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor
efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i
staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl
bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och
närhet till kollektivtrafik är ledord. Ny- och
ombyggnationer ska ske enligt fastställda
hållbarhets- och miljökriterier. Park- och
grönområden är viktiga inslag stadsmiljön.
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KOMMUNÖVERGRIPANDE PLANER
OCH RIKTLINJER
Översiktsplan – Vaxholm 2030
Översiktsplanen Vaxholm 2030 antogs 2013 och
pekade då ut en ny inriktning med ett högre
bostadsbyggande än tidigare. Den har som
målsättning att tillskottet på bostäder ska ligga på
det högre tillväxtalternativet som anges i RUFS
2010.
Översiktsplanen anger att bostadsbyggandet i
Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, variationsrikedom i bebyggelsen, god tillgänglighet med
kollektivtrafik samt attraktiva och varierande
stads- och boendemiljöer.
I översiktsplanen anges även att en ökning av
befolkningsantalet ger en förbättrad möjlighet till
kostnadseffektivitet under förutsättning att
befolkningstillväxten sker i en jämn takt.

Riktlinjer för hållbart byggande
Sedan hösten 2017 har kommunen antagna
riktlinjer för hållbart byggande som ska användas
som underlag vid underhåll samt om- och
nybyggnation i kommunens fastigheter.
Riktlinjerna förtydligar kommunens ambitioner
med ett hållbart byggande och berör bland annat
miljöoch
hållbarhetscertifieringar,
sunda
inomhusmiljöer, energihushållning, material och
dagvattenhantering.

10

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

VA-plan
En långsiktig planering av allmänt vatten och avlopp (VA) är viktig för planeringen
av nya bostäder. Frågor om vatten och avlopp är också starkt kopplade till
fritidshusomvandlingen i kommunen.
Vaxholms stad har tillsammans med VA-huvudmannen och miljö- och
hälsoskyddskontoret utrett vad som är den ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt
bästa turordningen för utbyggnaden av allmänt VA i Vaxholm. I VA-plan för
Vaxholms stad från 2014 anges en turordning för utbyggnad av allmänt vatten och
avlopp. En reviderad tidplan för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har
tagits fram i samarbete med Roslagsvatten.
I figuren syns områdesindelningen och tidplanen för utbyggnaden.

Figur 3 Prioritering för VA-utbyggnad

Befintligt.

11

1

Ska inrymmas i verksamhetsområdet enligt antagen eller
pågående detaljplan. Utbyggnaden avlutas 2018–2019

2

Hög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2020–2025

3

Medelhög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2025–2030.

4

Låg prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2030.

5

Övriga. Lägsta prioritet eller inte alls inom VA-planens
tidshorisont.
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Figur 4 Karta över Vaxholm
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NULÄGE
BOSTADSBESTÅNDET
Vaxholm är en kommun med en stor
villabebyggelse. Över hälften av bostäderna är
småhus, det vill säga olika former av villor och
radhus.
Kommunen
är
förknippad
med
sommarnöjen och skärgårdsstadsbebyggelse från
förra sekelskiftet, och många av bostäderna i
Vaxholm är byggda före 1930.5

bostadsbeståndet, men de är ändå viktiga att
beakta.6

Småhus
Med småhus avses friliggande en- och
tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. I
Vaxholm är andelen småhus att betrakta som
förhållandevis hög jämfört med Stockholms län5.
Många småhus har tidigare använts som fritidshus,
eller har byggts på tomter där det tidigare stått ett.

Antal bostäder i Vaxholm 2016 efter
hustyp och upplåtelseform

I Sverige har miljonprogrammet och rekordåren
haft en stor påverkan på bostadsbeståndet och där
närmare hälften av bostäderna i riket har byggts
mellan 1950 och 1980. Även i Vaxholm syns den här
perioden, där drygt 40%
av lägenheterna i
flerbostadshus är byggda mellan 1950 och 1980.5

3000

Det har senare skett en stor omvandling av före
detta fritidshusområden, liksom av byggnader som
har varit avsedda för militära ändamål i Vaxholm.
Därför är många av bostäderna, i synnerhet en stor
andel av småhusen i Vaxholm, är byggda efter 1990.
På den här punkten är Vaxholm annorlunda mot
övriga länet och riket som generellt sett hade en
period av lågt bostadsbyggande mellan 1990 och
2010.5

1500

2500

Flerbostadshus
Lägenheterna i Vaxholm är ofta stora. Det finns fyra
gånger så många lägenheter som är större än 100
kvadratmeter än det finns lägenheter som är
mindre än 31 kvadratmeter. En fjärdedel av alla
lägenheter i flerbostadshus är mellan 51 och 60
kvadratmeter stora.
Av lägenheterna i flerbostadshus upplåts cirka 2/3
som bostadsrätter och 1/3 som hyresrätter. I slutet
av 2016 fanns det 1287 bostadsrättslägenheter och
595 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i
Vaxholm. 5
I Stockholms län har andelen hyresrätter sjunkit
kraftigt till förmån för bostadsrätter sedan 1990.
Även i Vaxholm har andelen hyresrätter minskat.
Det allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholmsbostäder såldes 1999. Under åren som följde
omvandlades många av lägenheterna i den tidigare
allmännyttan till bostadsrätter.

2000

1000
500

En mindre del av dagens hyresrätter ägs av
kommunen, och de flesta hyreslägenheter ägs av
privata hyresvärdar. Den största hyresvärden i
kommunen är Akelius, som äger en stor andel av
den tidigare allmännyttan som inte har omvandlats
till bostadsrätter. 7

0

I slutet av 2016 fanns det 4772 bostäder och 1728
fritidshus i Vaxholm.5 Fritidshus räknas inte in i

hyresrätt

bostadsrätt

5

SCB (2017) Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse - Bostadsbestånd
Länsstyrelsen (2017) Läget i länet (Rapport 2017:15)
7
Tekis-FB (2017) Tekis-FIR
6

13

De flesta småhus är äganderätter, men liten andel
av småhusen i Vaxholm är bostadsrätter eller
hyresrätter. De flesta småhus i Vaxholm är större
än 110 kvadratmeter.
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Fördelning hustyper 2016
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Bostadsyta i kvadratmeter efter hustyp Vaxholm 2016
småhus

flerbostadshus

övriga hus

700

600

500

400

300

200

100

0
< 31

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200

244

> 200

uppgift
saknas

15

NULÄGE

Specialbostäder
De flesta specialbostäder i kommunen är sådana
som riktar sig till äldre, personer med
funktionsnedsättning eller är någon form av
utslussningsbostäder. Enligt SCBs statistik ska det
finnas ett mycket litet antal studentbostäder i
Vaxholm, dessa har kommunen ingen närmare
kännedom om.

Särskilt boende för äldre
Det finns ett särskilt boende Vaxholm som alla ägs
och förvaltas av kommunen, men drivs på
entreprenad och ligger i tre byggnader inom
samma kvarter på Vaxön. I två av byggnaderna är
boendet helt eller delvis fokuserat på demenssjuka.
Sammanlagt finns det 89 boendeplatser på särskilt
boende med heldygnsomsorg i Vaxholm.

Bostäder som ägs och hyrs ut av kommunen
Vaxholms stad har idag ett allmännyttigt
bostadsbolag. Samtidigt äger och förvaltar
kommunen tre fastigheter med hyreslägenheter i
kommunen. Genom Vaxholm Smeden 3 AB äger
kommunen en fastighet med 32 lägenheter.
Majoriteten av dessa lägenheter hyrs ut genom
socialförvaltningen som specialbostäder med
reducerat besittningsskydd, ofta som en slags
utslussningsbostäder. Utöver detta hyrs ett mindre
antal bostäder ut av kommunen i andra hand som
ägs av privata fastighetsägare.
I två andra fastigheter på östra Vaxön har
kommunen också seniorlägenheter som förmedlas
genom en egen seniorbostadskö. I den ena
fastigheten finns 43 lägenheter med 1 eller 2 rum

8

och kök, och i den andra 10 lägenheter med 1-3 rum
och kök.

Snittet för Vaxholm har legat på drygt
bostäder per år och 1000 invånare8.

Seniorlägenheterna förmedlas genom en egen
seniorbostadskö. Personer över 65 år som är
folkbokförda eller äger fast egendom i Vaxholm kan
anmäla sig till seniorbostadskön. Under hösten
2017 beslutade Nämnden för teknik, fritid och
kultur om nya riktlinjer för seniorbostadskön som
börjar gälla 2018. De ska göra det lättare att förstå
vilka regler som gäller. Samtidigt ska de
säkerställa att bostäderna endast erbjuds de som
aktivt söker seniorboende. De nya riktlinjerna har
bland annat utformats utifrån hur andra kommuner
hanterar sina seniorbostadsköer samt utifrån
synpunkter som har kommit in från PRO och SPF i
Vaxholm.

Det genomsnittliga tillskottet under perioden 20102016 har uppskattats till 77 bostäder per år, vilket
ligger inom ramen för bostadsbyggnadsbehovet
som anges i RUFS 2010. 8

TILLSKOTTET AV BOSTÄDER 20102017
Tillskottet av bostäder består av tre delar: nybyggda
bostäder,
fritidshus
som
ombildats
till
permanentbostäder samt ombyggnationer, det vill
säga lokaler och vindar som blivit bostäder.
I de flesta kommuner i länet anges att nybyggnation
utgör det viktigaste tillskottet på bostäder, medan
ombyggnationer och fritidshusomvandling har en
väldigt liten betydelse. Fritidshusomvandlingen är
betydligt viktigare i skärgårdskommuner som
Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta.
Enligt länsstyrelsens rapport Läget i länet ligger
Vaxholms stad strax över länssnittet när det
kommer till genomsnittligt tillskott i antal bostäder
per år och 1000 invånare under perioden 2010-2016.

Länsstyrelsen i Stockholm (2017) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017 (Rapport 2017:15)
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6 nya

Fritidshusomvandling
Fritidshusomvandlingens betydelse för tillskottet
av bostäder är generellt sett svårt att bedöma. Det
skapar en del problem i kommuner med stora
fritidshusområden där allt fler bosätter sig
permanent, eller som deltidsboende.
2015 ändrades Skatteverkets taxeringskoder av
bland annat fritidhusfastigheter vilket gör att SCBs
statistik över fritidshusbeståndet tappar kontinuitet
(se Definitioner för mer information). Skatteverkets
definitioner av fritidshus tar ingen större hänsyn till
vilken typ av bebyggelse det rör sig om, det vill säga
om huset är anpassat för permanentboende eller
uppfört efter de regler som gäller för fritidshus. I en
kommun som Vaxholm där nybyggnation av
fritidshus sker parallellt med fritidshusomvandling
blir statistiken än mer svårtolkad.
Bedömningar av hur många bostäder som
tillkommer genom fritidshusomvandling görs på
olika sätt med varierande detaljeringsgrad vilket
gör det svårt att jämföra mellan kommunerna.
Exempelvis Vaxholm har bedömt en relativt hög
fritidshusomvandling de senaste åren.

NULÄGE

Nybyggnation i Nordostkommunerna 2010-2017
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flerbostadshus
Tillgängligheten är ofta dålig i fritidshus som tagits
i bruk som permanentboende och många av dem är
svåra att tillgänglighetsanpassa.
Fritidshusomvandlingen ställer högre krav på bra
vatten och avlopp. Kommunens VA-plan är ett
viktigt dokument för att bedöma bostadstillskott på
öar som saknar allmänt vatten och avlopp.
Prognoserna för framtida fritidshusomvandling är
sammankopplade med planerad utbyggnad av
vatten och avlopp på till exempel Skarpö och Rindö.
Ett sätt att bedöma delar av fritidshusomvandlingen
är att titta på statistik över bygglovsärenden med
rivning av fritidshus och nybyggnation av

Vaxholm

småhus

bostadshus. De senaste tio åren har det i
genomsnitt handlat om 6 sådana ärenden per år, till
en övervägande majoritet på Resarö. Det har även
förekommit på Rindö, Skarpö, Karlsudd (Bogesund)
och Tynningö men i betydligt mindre utsträckning.

Nybyggnation och ombyggnation
Mellan 2010 och 2017 har 297 nya bostäder
färdigställts i nybyggda hus i Vaxholm. Ungefär 65
% av de nybyggda bostäderna har varit småhus, och
i och med det till stor del äganderätter. Av de
nybyggda
lägenheterna
de
flesta
varit
bostadsrätter. Antalet hyresrätter har ökat i
kommunen de senaste åren, däremot har inte
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Norrtälje

andelen gjort det eftersom nyproduktionen liksom
fritidshusomvandlingen har dominerats av ägandeoch bostadsrätter.
I
länet
har
det
byggts
mycket
bostadsrättslägenheter de senaste åren. Den
vanligaste storleken bland nybyggda bostäder har
varit 2 eller 3 rum och kök. I Vaxholm har istället
småhus med över 5 rum och kök varit klart
dominerande.
Utöver nybyggnationen i kommunen har det under
2015 och 2016 tillkommit 59 bostadsrättslägenheter och 2 hyresrättslägenheter genom
ombyggnation.
17
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DEMOGRAFISK UTVECKLING

Hushållsstorlek, andel av samtliga hushåll 2016

I Vaxholm har befolkningstillväxten procentuellt
sett varit hög de senaste decennierna, och länge var
Vaxholm en av Sveriges snabbast växande
kommuner. Mellan 1990 och 2012 växte
befolkningen med ca 60 % vilket motsvarar en
genomsnittlig tillväxt på 200 nya invånare per år.

45%

De senaste åren har tillväxttakten varit lägre, men
förväntas ta fart igen 2018 och vara fortsatt hög
fram till 2025.

20%

Sammantaget är detta något som drar ner
medelåldern jämfört med riksgenomsnittet.
Bland unga vuxna, mellan 20 och 30 år, bor det
fler män än kvinnor i Vaxholm. I gruppen äldre
över 75 är det istället fler kvinnor än män.

40%
35%
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25%

15%
10%

Befolkningssammansättning

5%

På
flera
punkter
när
det
gäller
befolkningssammansättningen skiljer sig Vaxholm
från länet i stort och riksgenomsnittet. Ett
genomgående tema är att det finns relativt många
barnfamiljer i kommunen.
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Genomsnittlig hushållsstorlek 201611
Vaxholm:
Stockholms län:

2,51
2,29

I Stockholms län och i riket finns det generellt sett
ett stort antal en- och tvåpersonershushåll. Strax
under 40 % av alla hushåll utgörs av ensamhushåll.
Det här mönstret är inte lika tydligt i Vaxholm. Här
är ensamhushållen inte en lika stor del av
befolkningen, medan hushållen med fyra personer
utgör en desto större andel. Strax under 60 % av
hushållen i Vaxholm består av en eller två personer,

9

och nästan 40 % av dem består av tre till fem
personer.
I
Vaxholm
har
den
genomsnittliga
hushållsstorleken generellt sett varit större än i
länet och riket de senaste åren9.
Gruppen unga vuxna, 20-34 år, är i Vaxholm kraftigt
underrepresenterad jämfört med riksgenomsnittet.
Gruppen äldre över 80 är också mindre än
riksgenomsnittet. Istället utgörs befolkningen i
Vaxholm till stor del av barn mellan 5 och 18 år,
personer i medelåldern mellan 40 och 55 samt
yngre pensionärer 65-74 år.

SCB (2017) Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik
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Figur 5 Befolkningspyramider för Vaxholms stad och riket
2016, män till höger och kvinnor till vänster (SCB)
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Flyttningsmönster
I storstadsregionerna bygger befolkningsökningen
till stor del på ett högt inflyttningsnetto från
utlandet och ett högt födelsenetto. Inflyttning från
övriga Sverige är där av mindre betydelse för
befolkningsökningen. Även på den här punkten är
Vaxholm annorlunda.
Invandringen till kommunen har varit relativt jämn
de senaste åren och bidragit till ett positivt
flyttningsnetto. De flesta som flyttade till Vaxholm
under de senaste två åren flyttade hit från andra
kommuner i Stockholms län. Många av de som har
flyttat från Vaxholm har flyttat till kommuner
utanför Stockholms län.

Flyttningsnetto Vaxholm 2011-2016
300

200

100

Sannolikheten att en person i en viss ålder under ett
år flyttar från kommunen kallas för flyttbenägenhet. Flyttbenägenheten hos Vaxholmarna
är generellt sett något högre än den i riket för alla
över 15 år. 10
Unga vuxna har generellt sett en hög
flyttbenägenhet. Många flyttar för att få närhet till
studier eller jobb, men också till den första egna
bostaden. I Vaxholm är flyttbenägenheten hos 20till 34-åringar betydligt högre än i riket, vilket även
återspeglas i befolkningssammansättningen.10
Barnfamiljer utgör en stor del av det positiva
flyttningsnettot i Vaxholm, det vill säga att det är
betydligt fler som flyttar hit än härifrån. Enligt
statistik från de befolkningsprognoser som har
beställts årligen sedan 2012 är allt fler av de som
flyttar till Vaxholm också mellan 50 och 70 år. 11

10
11
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Statisticon (2017) Befolkningsprognos 2017-2036 Vaxholms stad
Statisticon (2012-2017) Befolkningsprognos för Vaxholms stad
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Figur 6 Kommunindelning prognoser
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BOSTADSBYGGNADSPROGNOS
Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för
kommunens befolkningsprognos, i synnerhet
prognosen för inflyttning till kommunen. Den
uppdateras årligen och är övergripande för de
närmaste 20 åren.
Bostadsbyggnadsprognosen
bygger
på
översiktsplanen Vaxholm 2030, de fördjupade
översiktsplanerna för Resarö respektive Rindö och
Skarpö, Exploateringsprogrammet för Vaxholm och
VA-planen för Vaxholm samt en uppskattning av när
pågående bostadsbyggnadsprojekt kan vara
färdigställda. För projekt som förväntas stå färdiga
de närmaste åren varierar säkerheten i prognosen
mellan de projekt där detaljplanen vunnit laga kraft
och kommunen har haft kontakt med exploatören
om tidplanen, respektive projekt där detaljplanen
ännu inte är antagen. På längre sikt bygger
prognosen till en större del på bostadsbyggnadsprojekt som pekats ut i exploateringsprogrammet
som det i dagsläget inte finns något planuppdrag
för, liksom förväntad fritidshusomvandling till följd
av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Eftersom bostadsbyggnadsplanerna efter 2030 är
särskilt osäkra används endast prognosuppgifter
fram till dess i det här dokumentet.

Generellt
förväntas
utbyggnaden
av
småhusbeståndet ske i en mer jämn takt över tid
under prognosperioden, medan utbyggnadstakten
förväntas vara särskilt hög mellan 2019 och 2025.
Ungefär 65 % av tillskottet förväntas utgöras av
bostäder i flerbostadshus.
Hälften av bostäderna förväntas tillkomma i det
som RUFS 2050 kallar prioriterade bebyggelselägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik.
Utöver det förväntas 43 % av bostadstillskottet fram
till 2038 vara i kollektivtrafiknära men i RUFS
utpekade som sekundära bebyggelselägen på
Rindö och nordvästra Resarö.

Hyresrätter
Det är svårt att på förhand veta vilka
upplåtelseformer som ska byggas i ett nytt område
om kommunen inte bygger själv. De flesta
lägenheter i flerbostadshus byggs som bostadsrätter idag.
I början av mandatperioden sattes ett politiskt mål
att planlägga för 100 nya hyresrätter under 20152018. Tre detaljplaner som möjliggör hyresrätter
har påbörjats under tiden, och under perioden
2018-2022 förväntas ett tillskott på 130-135
hyresrätter genom nybyggnation i Rindö hamn och
på västra Vaxön.

Kommunen i sin helhet

Särskilda boenden för äldre

Det sammanlagda tillskottet på bostäder som
anges i prognosen är 1872 bostäder, eller ett
genomsnittligt tillskott på 89 bostäder per år.
Bostadsbyggnadstakten är som högst de
kommande 8 åren, och förväntas sedan minska
under resten av prognosperioden. För att göra
prognosen jämförbar med det demografiska
bostadsbyggnadsbehovet som anges i förslaget till
RUFS 2050 handlar det om i genomsnitt 113
bostäder under perioden 2018-2030.

Det finns behov av nya boendeplatser på särskilt
boende för äldre i kommunen. Ett nytt särskilt
boende planeras som en del av projekt Norrberget
på östra Vaxön, och det pågår utredningar för att
hitta lokaliseringar för att ersätta befintliga lokaler
i kvarteret Landstinget.
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Bostadsbyggnad på de olika öarna
Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas
på Rindö, Vaxön och Resarö fram till 2030. Det
förväntade tillskottet i områdena Bogesund och
Inom området övriga öar utgörs bostadstillskottet
helt och hållet av olika former av fritidshusomvandling. Nedan redogörs för den förväntade
omvandlingen och några av de större planerade
bostadsbyggnadsprojekten på de andra öarna.
BOSTADSTILLSKOTT 2018-2030
Flerbostadshus

Småhus

1. RESARÖ

30

189

2. RINDÖ/SKARPÖ

451

200

3. BOGESUND

0

10

4. KULLÖ

0

0

5. ÖVRIGA ÖAR

0

13

6. VAXÖ ÖSTRA

469

0

7. VAXÖ VÄSTRA

105

10

TOTALT

1055

422

Rindö
Rindö hamn är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i tre etapper på det före detta regementsområdet på östra Rindö. Tidigare kasernbyggnader
från förra sekelskiftet omvandlas till bostäder och
lokaler, samt kompletteras med nya bostäder och
en ny skola. De första kasernbyggnaderna är redan
inflyttade, och mellan 2018 och 2021 förväntas 340
nya bostäder färdigställas. Det rör sig om 24
bostäder i småhus och 316 bostäder i flerbostadshus.
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Det planeras för ungefär 50 hyresrätter som en del
av projektet Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg.

Resarö

I översiktsplanen pekas Rindö smedja ut som ett
utredningsområde för bostäder. Ett planprogram
för området är under framtagande och programsamråd hölls under 2015. Ungefär 200 bostäder
förväntas kunna färdigställas mellan 2025 och 2027
inom området. Fritidshusomvandlingen på Rindö
och Skarpö förväntas ge ett tillskott på ungefär 100
bostäder fram till 2030. På Rindö hör den ihop med
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp som
följer utbyggnaden av Rindö smedja.

Planen för Resarö mitt möjliggör för ungefär 60 nya
bostäder i både småhus och flerbostadshus, och
förväntas vara klar för antagande under 2018.
Fritidshusomvandlingen förväntas vara betydligt
lägre jämfört med tidigare eftersom en stor del av

Vaxön
Två av de största bostadsbyggnadsprojekten på
Vaxön ligger på östra Vaxön. I området
Skutvikshagen förväntas 101 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus vara inflyttningsklara under
slutet av 2017 och början av 2018. På östra Vaxön
inom projektet Norrberget planeras för ungefär
240 nya bostäder i flerbostadshus och ett nytt
särskilt boende. Bostäderna förväntas vara
färdigställda mellan 2022 och 2024.

beståndet
redan
är
omvandlat
till
permanentboende. Här rör det sig om ungefär 30
bostäder.

Projektet Storäng innehåller utbyggnad av vatten
och avlopp i ett område med äldre småhus och
fritidshusbebyggelse samt nybyggnad av 70 småhus
som förväntas stå färdiga 2021-2022. Projektet av
förväntas resultera i en viss fritidshusomvandling.

Prognos för bostadstillskott 2018-2030 över kommundelarna
250
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På västra Vaxön finns även två projekt som syftar till
nybyggnation av hyresrättslägenheter.
Kommunen detaljplanelägger för att kunna bygga
20-25 hyresrätter i egen regi på del av Vaxön 1:26
på. Det kommer att röra sig om små lägenheter.
Detaljplanen gick ut på samråd under hösten 2016
och bostäderna förväntas stå klara 2019.
I februari 2017 gavs positivt planbesked för ett nytt
flerbostadshus inom kvarteret Kulan som också
ligger på västra Vaxön. Projektet förväntas
möjliggöra ca 60 nya hyreslägenheter. Det nya
flerbostadshuset förväntas preliminärt stå klart
2022.
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Bostadsbyggnadsprognos efter hustyp 2018-2030
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BEFOLKNINGSPROGNOSER
Kommunen beställer årligen en byggbaserad
befolkningsprognos, vilket betyder att den del av
prognosen som behandlar inflyttning är baserad på
kommunens bostadsbyggnadsprognos. Den bygger
också på historiska data och pekar ut trender för
den demografiska sammansättningen i kommunen.
Nästa befolkningsprognos levereras under mars
2018, varför det följande stycket är baserat på förra
årets
prognos
och
därmed
en
äldre
bostadsbyggnadsprognos.

Kommunens byggbaserade
befolkningsprognos
De kommande åren förväntas befolkningen i
Vaxholm växa från 11 621
personer år 2016 till
15 766 personer år 2030. Det motsvarar en
befolkningsökning på ungefär 37 %.
Inflyttning till nybyggda bostadsområden utgör en
stor del av den förväntade befolkningstillväxten.
Framför allt sker tillväxten på Rindö, Resarö och
Vaxön.

De stora variationerna från år till år som kan ses i
prognosen har att göra med förväntad befolkningsökning genom inflyttning till kommunen och i
förlängningen prognosen för bostadsbyggande och
fritidshusomvandling.
Befolkningstillväxten förväntas till stor del utgöras
av personer mellan 20 och 64 år. Gruppen barn och
unga förväntas växa med en något lägre takt, och
gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 77 %
fram till 2030.

Regionala befolkningsframskrivningar

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGAR FÖR VAXHOLM (2017)

Procentuell befolkningstillväxt och prognos i Vaxholm och riket 1990-2030
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Landstinget å andra sidan tar fram regionala
befolkningsframskrivningar för länet, som sedan
bryts ner på kommunal nivå och används för
beräkningar av ett förväntat behov av nya bostäder,
det demografiska bostadsbyggnadsbehovet. De
används även för att studera var brister i
kollektivtrafiksystemet kan uppstå. I samband med
arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen
för Stockholm, RUFS 2050, har befolknings- och
sysselsättningsframskrivningar tagits fram för
länet.12

Vaxholms stad

12

Stockholms läns landsting (2017) Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 2017:2)
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Befolkningsutveckling och -prognos Vaxholm 1990-2030, efter åldersgrupper
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BOSTADSBEHOVET
DEMOGRAFISKT BOSTADSBEHOV
Baserat på Framskrivningar av befolkning och
sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport
2017:2) som tagits fram av Stockholms läns
landsting har ett demografiskt bostadsbyggnadsbehov tagits fram för varje kommun i länet. Det
bygger på tre olika scenarier: låg, bas och hög. För
perioden 2018-2030 ligger det för Vaxholm mellan
80 och 120 bostäder per år, för att sedan sjunka till
mellan 50 och 70 bostäder per år.13

BOSTADSBEHOVET FÖR
SÄRSKILDA GRUPPER
Bostadsförsörjning handlar i grunden om att
anpassa beståndet till ändrade förutsättningar.
Enligt Regeringens proposition 2012/13:178 En
tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avses med begreppet särskilda
grupper ”de som av olika skäl har svårigheter att
etablera sig på bostadsmarknaden”.14
Det råder brist på bostäder och i synnerhet
hyresrätter. Detta drabbar många av de som har
svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men

särskilt hemlösa, kvinnor med behov av skyddat
boende och personer med låg betalningsförmåga.
För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt
ansvar gentemot socialtjänstens kända målgrupper
krävs bostäder i olika upplåtelseformer och
storlekar. Trygghet och stabilitet i boendet är en
viktig förutsättning för att en person ska stärkas till
att förändra sin situation, och tillgång till en egen
bostad utgör en viktig del i rehabiliteringskedjan. I
framtida planering av bostäder är det därför viktigt
att det kan erbjudas ett varierat utbud av
boendeformer i Vaxholm.

Äldre och personer med
funktionsnedsättning
Problem
med
tillgänglighetsanpassning
i
anslutning till boendemiljön försvårar möjligheten
att leva ett aktivt liv för både äldre och personer
med funktionsnedsättning.
I dagsläget är andelen äldre över 80 år i Vaxholm
mindre än i riket. De kommande 10 åren förväntas
gruppen äldre över 65 år att öka, och då i synnerhet
gruppen äldre över 80 år.
Generellt sett är bostäder lämpliga för äldre
eftersökta i Vaxholm, och det finns även ett behov
av att bygga nya särskilda boenden.
Kvarboendeprincipen är tillsammans med självbestämmandeprincipen bärande princip inom
svensk äldreomsorg.15 Den innebär att social-

13

nämnden ska verka för ”människors rätt att kunna
bo kvar i sitt hem så länge den enskilde klarar det
och vill”.
Enligt länsstyrelserna bor många äldre i landet kvar
i bostäder med dålig tillgänglighet och det saknas
ofta andra boendealternativ för de som skulle
behöva en bostad med högre tillgänglighet. Både i
Vaxholm och i riket är de flesta äldre över 80 år
kvinnor. I Sverige är det kvinnor som i störst
utsträckning får garantipension vilket tillsammans
med regler för bostadsbidrag sätter stora
begränsningar på de boendealternativ som i
realiteten finns tillgängliga för många äldre.16
En annan betydelsefull faktor för äldreomsorgen är
tendensen att antalet kända demenssjuka
fortsätter att öka. Dessa båda faktorer innebär ett
ökat behov av äldreomsorg under perioden. En
annan utmaning är att andelen äldre över 65 år i
Vaxholms stad med äldreomsorg fortsätter att
utvecklas i riktning mot läns- och rikssnitt.

Efterfrågan på bostäder bland äldre
Kommunen har under arbetet med underlaget haft
ett samarbete med en lokal pensionärsförening
som under våren 2017 har en enkät ute till sina
medlemmar med frågor kring hur de bor idag och
vill bo i framtiden. Föreningens medlemmar är 55
år eller äldre. Ungefär 200 personer svarade på
enkäten. En stor del av de svarande bor i ägt boende
eller bostadsrätt, och många av de svarande är
nöjda med sitt nuvarande boende och vill gärna

Stockholms läns landsting (2017)Utställningsförslag till RUFS 2050
Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
15
Socialstyrelsen (2011) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem
16
Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla – slutrapport från länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden (Rapport
016:02)
14
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kunna bo kvar. Många lyfter också fram vikten av
närhet till service och kommunikationer om de ska
överväga att flytta och är främst intresserade av
hyresrätter eller någon form av organiserat
boende. Det är viktigt att poängtera att de som har
svarat på enkäten utgör en mycket liten andel av
den totala åldersgruppen de representerar.

Studenter och unga vuxna
Gruppen unga vuxna (20-34 år) i Vaxholm är i
betydligt större utsträckning än i övriga riket
benägna att flytta från hemkommunen. Unga vuxna
är också underrepresenterade i förhållande till den
totala befolkningen. Detta skulle kunna vara en
indikator på att unga vuxna har svårt att hitta en
bostad i Vaxholm.
Vaxholmarna är överlag välutbildade.17 Vaxön och
Resarö har goda kommunikationer med buss till så
väl Stockholms Universitet som Kungliga Tekniska
högskolan. Studentbostäder i kollektivtrafiknära
läge skulle kunna vara attraktiva.

Nyanlända
I och med den nya bosättningslagen från 2016 sätts
andra krav på kommunernas mottagande av
nyanlända. Det finns stora utmaningar att med kort
varsel
tillgänglighetsanpassa
bostäder
för
nyanlända i befintligt bostadsbestånd.
Under både 2016 och 2017 lyckades Vaxholm ta
emot och ordna boende för de som anvisats enligt
den nya lagen.
Under 2016 anvisades 46 personer till Vaxholm. Alla
som fått plats i Vaxholm valde däremot inte att ta

17
18

den. Totalt har kommunen tagit emot 15 hushåll,
varav 7 familjer och 8 ensamhushåll.
Under 2016 placerades de flesta nyanlända i
bostäder som kommunen sedan tidigare ägde eller
hyrde. Några placerades också i bostäder som
tillskapades genom ombyggnad av kommunägda
lokaler och i en paviljong med plats för 14
ensamhushåll som uppfördes på Rindö. Kommunen
hyr paviljongen som uppfördes med tillfälligt lov,
och arrenderar marken som den är uppförd på, av
det statliga fastighetsbolaget Vasallen.
Under 2017 erbjöd kommunen boende för samtliga
44 personer som kommunen fått anvisade av
Migrationsverket och uppfyllde därmed kvoten för
2017.
10 boendeplatser möjliggjordes genom avtal med
privatpersoner. Utöver det ordnade kommunen
med boende för 14 personer i en ny paviljong med
tillfälligt lov i centrala Vaxholm. Resterande platser
skapades inom det befintliga fastighetsbeståndet
med hjälp av flyttkedjor, som bland annat
möjliggjordes av att nyanlända som kom under 2016
har ordnat egna bostadskontrakt, både inom och
utanför Vaxholm.
Under 2017 gjordes en större informationsinsats i
samarbete med grannkommunerna för att
uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad till
nyanlända via kommunen. Socialförvaltningen
arbetar också med att ta fram individuella
bostadsplaner för de nyanlända som är placerade i
kommunen.

BOSTADSBEHOVET
Ambitionen för mottagande av nyanlända har varit
bosättning ska ske i olika kommundelar men
koncentrerat till de öar som har goda
kommunikationer och service, det vill säga Vaxön,
Resarö, Rindö och Kullön.

Ensamkommande asylsökande barn
och ungdomar
Utöver mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd tar kommunen emot ensamkommande
barn utifrån prognoser som Migrationsverket gör.
Under 2015 tog Vaxholms stad emot 46 barn som
placerades i andra kommuner. De flesta är
placerade utanför kommunen. Under 2016 tog
kommunen inte emot några nya ensamkommande
barn då behovet minskat för hela Sverige.

Hemlösa
Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle,
vecka 14 år 2017, fanns 8 personer som befann sig
i någon av hemlöshetssituationer som myndigheten
kartlägger (se Definitioner). I huvudsak handlade
det om personer som antingen befann sig i akut
hemlöshet, samt institutionsvistelse eller stödboende.18
I nuläget har kommunen inget system med
exempelvis försöks- eller träningslägenheter som
ger en mer direkt väg in på den ordinarie
bostadsmarknaden.

SCB (2015) Kommuner i siffror http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/
Socialstyrelsen (2017) Antal hemlösa per kommun och län, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet

256

27

MÅL
VAXHOLMS MÅL FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Bostadsbyggnadstakten
För att möta det förutsedda behovet av nya bostäder
i regionen och säkerställa befolkningstillväxten i
kommunen ska det i genomsnitt färdigställas 100
nya bostäder per år under perioden 2010-2030.

För att underlätta utvecklingen av kommunens
kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en
jämn bostadsbyggnadstakt eftersträvas fram till
2030.

Nya hyresrätter

planera för friska äldre personer. Många av de äldre
bostäderna i Vaxholm är dåligt anpassade efter de
behov som kan uppkomma med åldern.
Nyproducerade lägenheter uppfyller en högre
standard vad gäller tillgänglighet vilket kan
underlätta för många.

För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd
utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya
hyresrätter, som för närvarande planeras,
färdigställas under 2018-2022.

Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Våra äldre
invånare ska kunna bo, leva och vid behov vårdas i
Vaxholm.

Bostäder som tillgodoser äldres behov

Därför ska kommunen verka för att fler bostäder
som tillgodoser äldres behov byggs.

En åldrande befolkning ställer krav på
bostadsbeståndet. Det medför ett större behov av
boenden med vård och omsorg, men också på att

Under genomförandetiden för riktlinjerna ska
kommunen också påbörja planarbete som
möjliggör för nya platser på särskilt boende.

Tillgängliga och trygga boendemiljöer
och offentliga platser
För att fler invånare ska kunna leva ett aktivt liv i
Vaxholm behövs gemensamma mötesplatser och
boendemiljöer som är tillgängliga och trygga.
Boendemiljöer och offentliga platser i Vaxholm ska
vara tillgängliga för alla. Det offentliga rummet i
staden ska vara tryggt och välkomnande.
Den fysiska miljön ska planeras och anpassas för
barn såväl som äldre och personer med
funktionsvariation.

7 Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, Rindö
28
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RIKTLINJER
VAXHOLMS RIKTLINJER FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen eftersträvar med sitt arbete med
bostadsförsörjningen en lokal bostadsmarknad
med trygga och tillgängliga boendemiljöer.
Riktlinjer för bostadsförsörjning pekar ut vilka
verktyg kommunen ska använda sig av för att nå de
uppsatta
målen
om
bostadsförsörjning.
Tillsammans med målen pekar riktlinjerna ut
viktiga prioriteringar för det fortsatta arbetet.
Kommunen använder sig av översikts- och
detaljplanering, förhandlingar med privata aktörer,
strategiska markköp, byggande i egen regi och
utveckling av allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap i arbetet med bostadsförsörjningen.

Nya hyresrätter
Kommunen ska verka för att fastighetsägare
bygger nya hyresrätter i kommunen genom
exempelvis avsiktsförklaringar.

Bostäder som tillgodoser äldres behov
Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya
särskilda boenden och andra boenden för äldre
såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till
gemenskap och aktivitet i kommunen ska
prioriteras.
Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder
får Vaxholm en större andel bostäder med hög
tillgänglighet enligt modern standard.

Tillgängliga och trygga boendemiljöer
och offentliga platser

Bostadsstrategi för nyanlända och
ensamkommande barn

Stadsbyggnads- och socialförvaltningarna ska
samarbeta för att på bästa sätt skapa trygga och
tillgängliga miljöer i befintliga och planerade
bostadsområden.

”I all fysisk planering ska staden beakta tillgänglighet och användarbarhet för så många som
möjligt.

Kommunen
 Tillskapar boenden i möjligaste mån i
befintliga, existerande fastigheter.
 Bygger nya permanenta bostäder.
 Samverkar med privata hyresvärdar och
fastighetsägare.
 Kompletterar med tillfälliga paviljonger i den
mån antalet ovan inte räcker till.
 Fördelar bostäderna över kommundelarna.
 Placerar i möjligaste mån ensamkommande
barn och unga i familjehem, stödboenden och
gruppboenden i kommunen.

Staden ska kontinuerligt förbättra tillgängligheten
på stadens mark och i anslutningen mellan
kvartersmark och stadens mark.

Vaxholm ska även möta de ökade behoven inom
skola och socialtjänst och en snabb etablering och
integration prioriteras.

Trygghet ska behandlas i alla detaljplaner.
Riktlinjerna nedan kommer från Lidingö stads
riktlinjer för bostadsförsörjning från 2015:

Vid nybyggnation av boendemiljöer på mark som
staden äger ska tillgänglighetsperspektivet
genomsyra planering av bostad och omgivande
miljö. När staden inte äger marken ska staden
verka för att tillgänglighetsperspektivet finns med i
planeringen.”

Unga
Unga vuxnas ställning på marknaden behöver
stärkas.

Funktionshindrade
Vuxna
funktionshindrades
behov
på
bostadsmarknaden behöver uppmärksammas.

Kommunalt flerbostadshusbestånd
Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera
den tillgänglighetsinventering som gjordes av det
kommunala
fastighetsbeståndet
2010
för
kommunens flerbostadshus.
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UPPFÖLJNING
KORT GENOMFÖRANDETID
Varje
mandatperiod
ska
riktlinjer
för
bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige.
För att ge möjlighet att förankra bostadspolitiska
mål under nästa mandatperiod i arbetet med
bostadsförsörjning sätts en kortare genomförandetid om 3 år för mål och riktlinjer.

UPPFÖLJNING
För att säkerställa ett kontinuerligt arbete med
bostadsförsörjningens
mål
och
riktlinjer
tillsammans med bostadsbyggande och läget på
bostadsmarknaden ska detta följas upp i ett PM.

Bostads-PM ska vara en uppföljning
och sammanställning av:
Årligt tillskott på bostäder för 2018
och 2019
Sammanställning av svar på
bostadsmarknadsenkäten
Bostadsbyggnadsprognos 20 år
framåt
Måluppfyllelse
Aktuella insatser för att nå målen

30

8 Kungsgatan/Lägergatan, Vaxön

FOTOGRAFI?

Varje årsskifte genomförs redan idag ett antal
analyser av bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. I samband med att kommunens
befolkningsprognos beställs tas en bostadsbyggnadsprognos fram för de kommande 20 åren.
För att svara på bostadsmarknadsenkäten tas ett
samlat grepp över förvaltningarna kring läget på
bostadsmarknaden. Detta kan med fördel samlas i
ett bostads-PM tillsammans med information om
bostadsbyggandet och planeringen under det
gångna året och presenteras i samband med
årsredovisningen.
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Bostads-PM tas fram av planenheten och
presenteras för kommunstyrelsen, i samband med
årsredovisningen 2019.

DEFINITIONER
DEFINITIONER FRÅN SCB
Hustyper
Småhus
Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, radoch kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus
Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera
lägenheter inklusive loftgångshus.

Specialbostäder

Upplåtelseformer

Specialbostad för äldre eller
funktionshindrade

Lägenheternas
upplåtelseform
utgår
från
ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar
över lägenheterna.

En bostad som är varaktigt förbehållen äldre
personer eller personer med funktionshinder och
där boendet alltid är förenat med service, stöd och
personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är
vanligtvis grupperade kring gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum.
Som
specialbostäder
räknas
t.ex.
inte
seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden.

Studentbostad

Specialbostäder

En bostad som är varaktigt förbehållen studerande
vid universitet eller högskola. Det kan vara ett
studentrum i korridor eller liknande, eller en
fullständigt utrustad bostad. Elevhem, internat och
andra typer av specialbostäder för studerande vid
gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra
liknande
utbildningar
räknas
inte
som
studentbostäder.

Bostäder för äldre eller funktionshindrade,
studentbostäder och övriga specialbostäder.

Övrig specialbostad

Övriga hus
Byggnader
som
inte
är
avsedda
för
bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för
verksamhet eller samhällsfunktion.

Allmännyttiga bostadsföretag
Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser
som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar
fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med
hyresrätt och som tidigare godkänts som
allmännyttigt bostadsföretag.

19

En annan specialbostad än för äldre eller
funktionshindrade eller en studentbostad och som
är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade
grupper. En sådan bostad är avsedd för temporärt
boende
och
hyrs
ut
med
reducerat
besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av
utslussningsbostäder för personer som nyss
frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem
och internat som inte räknas in i gruppen
studentbostäder.

Hyresrätt
Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs
av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller
bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga
hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är
ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än
bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätt
Småhus, flerbostadshus och övriga hus med
bostadsrätt avser lägenheter som ägs av
bostadsrättsföreningar.

Äganderätt
Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs
av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus
och övriga hus med äganderätt avser
ägarlägenheter.

Fritidshus19
Antal
fritidshus
är
beräknade
utifrån
Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten
avser den 1 januari respektive år. Fritidshus
definieras
som
värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är
taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120),
Småhusenhet,
helårsbostad
(typkod
220),
Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller
Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
(typkod 213).

SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år, http://www.scb.se
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DEFINITIONER
Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats
något till följd av Skatteverkets förändring av
typkoderna. Fritidshus definieras nu som
värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar
folkbokförd befolkning och är taxerade som
Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50
000 kr (typkod 113), Lantbruksenhet, bebyggd
(typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220),
Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225)
eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
(typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska
personer (inklusive utländska personer utan
svenskt personnummer) eller dödsbon ingår.

Seniorbostäder
Det
saknas
en
bestämd
definition
av
seniorbostäder. Enligt SCBs definitioner räknas de
flesta seniorbostäder som hyresbostäder, eller
specialbostäder för äldre beroende på om boendet
är förenat med omvårdnad, stöd och service eller
ej.

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna
eller familjer med någon form av behov inom
socialtjänstens
ansvarsområde,
exempelvis
missbruks- eller beroendeproblematik.
Målgruppen kan också vara ensamkommande barn
som söker asyl eller som fått permanent
uppehållstillstånd i Sverige.

Särskilt boende för äldre

21

Med särskilt boende menas enligt socialtjänstlagen
lägenheter för äldre människor som behöver
särskilt stöd.
De boende ska få ett individuellt anpassat stöd,
service och omvårdnad, för att kunna leva så
självständigt och värdigt som möjligt.

Bostäder med särskild service22
Erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än
det som kan ges i ordinärt boende.

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 års
ålder. Många seniorbostäder har också någon form
av gemensamma utrymmen, så som samlingslokaler.

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd,
service och omvårdnad. Målet är att de enskilda ska
kunna delta i samhällets gemenskap och leva som
andra.

DEFINITIONER FRÅN IVO

HEMLÖSHETSSITUATIONER23

Hem för vård eller boende, HVB20

Nedan redogörs för Socialstyrelsens definitioner av
de fyra hemlöshetssituationer som myndigheten
kartlägger.

En verksamhet som bedriver behandling eller är
inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

20

Inspektionen för vård och omsorg (2016-11-16) Hem för vård eller boende (HVB), https://www.ivo.se/
Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Särskilt boende för äldre, https://www.ivo.se/
22
Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Bostäder med särskild service, https://www.ivo.se/
23
Socialstyrelsen (2017) Dnr 416/2017 Hemlöshetssituationer, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
21
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1. Akut hemlöshet
Personer som är hänvisade till akutboende,
härbärge, jourboende, skyddade boenden eller
motsvarande. Personer som sover i offentliga
lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller
motsvarande.

2. Institutionsvistelse och stödboende
En person är intagen/inskriven på antingen;
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiSinstitution
eller
stödboende
inom
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska
flytta inom tre månader efter mätveckan, men utan
egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit
räknas även de personer som skulle ha skrivits
ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte
har någon egen bostad ordnad.

3. Långsiktiga boendelösningar
En person bor i en av kommunen ordnad
boendelösning
som
försökslägenhet,
träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt
kontrakt eller motsvarande på grund av att
personen inte får tillgång till den ordinarie
bostadsmarknaden.
Det
handlar
om
boendelösningar med någon form av hyresavtal där
boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor
eller regler.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett

DEFINITIONER
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan)
inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten
har haft kontakt med personen av detta skäl och
känner till att denna hemlöshetssituation gäller
under mätveckan.

Följande grupper ingår inte i denna
kartläggning:
1. Barn och unga under 18 år som är placerade
utanför hemmet enligt SoL eller LVU2
2. Personer som bor i bostad med särskild service

enligt SoL eller LSS
3. Utrikes födda personer som saknar
uppehållstillstånd
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år)
som är placerade genom socialtjänsten
5. Personer som kommit från övriga Europa och
som vistas i kommunen, men saknar förankring
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare)
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Moderaterna Vaxholm

Vaxholm 2021-04-19

Interpellation till KSO Malin Forsbrand och minoritetsstyret
Moderaterna i Vaxholm vill ha svar på hur KSO och Styret ser på relationen mellan
Arvodesreglementet och Allmänna Reglementet.
Båda reglementena beslutas av KF och vår uppfattning är att Styret inte följer bokstav och
anda i det två dokumenten genom att besätta presidierna i PLU och AU med annan person än
i KS presidium.
För Moderaterna i Vaxholm
Mats Olofsson – gruppledare.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2021/80.008
1 av 1

§ 108 Obesvarade motioner per 2021-06-14
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2021-06-14 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.
Vaxholms stad har per 2021-06-14 tre obesvarade motioner att redovisa:
1. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad (inkommen
vid KF 2020-02-17) Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14.
2. Motion av Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner och motionssvar (inkommen vid KF 2021-04-19).
Beräknas besvaras under hösten 2021.
3. Motion av Sara Strandberg (V) gällande flexibla parkeringstal (inkommen vid KF 2021-03-22).
Beräknas besvaras under hösten 2021.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-05-26/§ 41
Tjänsteutlåtande, 2021-05-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26
Änr KS 2021/80.008
1 av 1

§ 41 Obesvarade motioner per 2021-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2021-06-14 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.
Vaxholms stad har per 2021-06-14 tre obesvarade motioner att redovisa:
1. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad (inkommen
vid KF 2020-02-17) Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14.
2. Motion av Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner och motionssvar (inkommen vid KF 2021-04-19).
Beräknas besvaras under hösten 2021.
3. Motion av Sara Strandberg (V) gällande flexibla parkeringstal (inkommen vid KF 2021-03-22).
Beräknas besvaras under hösten 2021.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-05-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-05-07
Änr KS 2021/80.008
1 av 1
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Obesvarade motioner per 2021-06-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2021-06-14 noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.
Vaxholms stad har per 2021-06-14 tre obesvarade motioner att redovisa:
1. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad (inkommen
vid KF 2020-02-17) Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14.
2. Motion av Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner och motionssvar (inkommen vid KF 2021-04-19).
Beräknas besvaras under hösten 2021.
3. Motion av Sara Strandberg (V) gällande flexibla parkeringstal (inkommen vid KF 2021-03-22).
Beräknas besvaras under hösten 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-05-07

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Kansliet

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2020/26.291
1 av 2

§ 80 Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms stad
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
När motionssvaret behandlades i TFK den 22 april beslutades att motionen anses besvarad. Dessutom
beslutades följande tillägg:
”En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin. ”
Fastighetsenheten har i en separat skrivelse, som bifogats, beskrivit bakgrunden till att flera av
paviljongerna saknar eller har saknat gällande bygglov. I skrivelsen beskrivs också att det nu finns ett
gemensamt och strukturerat arbete kring lokalförsörjning tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.
……………………….
Ordförande

267

..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-06-03
2 av 2
Kommunstyrelsen

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Peter Lindqvist (-) instämmer i Sara Strandbergs (V) yrkande.
Fredrik Östman (C) samt Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2021-05-24
Protokollsutdrag TFK 2021-04-22/§ 25
Reservation Lars Arb Zackrisson (-), Bilaga 1 TFK till svar på motion rörande permanenta skollokaler i
Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande, Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020 2021-04-07
Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020, 2021-05-24
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr KS 2020/26.291
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef

Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
När motionssvaret behandlades i TFK den 22 april beslutades att motionen anses besvarad. Dessutom
beslutades följande tillägg:
”En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin. ”
Fastighetsenheten har i en separat skrivelse, som bifogats, beskrivit bakgrunden till att flera av
paviljongerna saknar eller har saknat gällande bygglov. I skrivelsen beskrivs också att det nu finns ett
gemensamt och strukturerat arbete kring lokalförsörjning tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.

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
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Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr KS 2020/26.291
2 av 2

Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Bedömning
Bedömningen är att beslutade långsiktiga lösningar i all väsentlig grad tillgodoser stadens behov av
verksamhetslokaler.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2021-05-24
Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
2021-04-07
Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020, 2021-05-24
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf
KS
KF
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2021-04-22
Änr TFK 2021/52.442
1 av 3

§ 25 Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms
kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Yrkanden
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar återremiss i enlighet med bilaga 1 till protokollet.
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-04-22
2 av 3
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att en förklaring ska
framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och utbildningsnämnden
bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på frågorna på
löptiderna och hitta en rutin.
Anders Mårtensson (C), Karin Urbina Rutström (MP), Mats Olofsson (M) instämmer i Anna-Lena Nordéns
(WP) yrkande.
Curt-Åke Stefan (V) instämmer i Lars Arb Zackrissons (-) yrkande.

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 nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden för teknik, fritid och
kultur:
Ja röstar: den som menar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
Bengt Sandell (S), Mats Olofsson (M), Anders Mårtensson (C), Anton Granath (L), Göran Nilsson (S), Karin
Urbina Rutström (MP), Sven Morin (M), Liliana Lindgren (M), Anna-Lena Nordén (WP).
Nej röstar: den som bifaller Lars Arb Zackrissons (-) återremissyrkande
Curt-Åke Stefan (V), Lars Arb Zackrisson (-).

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att nämnden för teknik, fritid och kultur med 9 ja-röster mot 2 nej-röster menar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden konstaterar att Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande kvarstår och finner bifall till yrkandet.

Reservationer
Lars Arb Zackrisson (-) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, bilaga 1 till protokollet.

Handlingar
Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
2021-04-07
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2021-04-22
3 av 3
Nämnden för teknik, fritid och kultur
För kännedom:

Anders Roxström, uf
Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr TFK 2021/52.442
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
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Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr TFK 2021/52.442
2 av 2

Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Bedömning
Bedömningen är att beslutade långsiktiga lösningar i all väsentlig grad tillgodoser stadens behov av
verksamhetslokaler.

Handlingar i ärendet
Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
2021-04-07
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf
KS
KF
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Förtydligande

2021-04-07
Änr TFK 2021/52.442
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i
Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
Beskrivning
Samtliga omnämnda paviljonger uppfördes mellan 2011-2012 och när dessa ställdes upp antogs det att
det var möjligt att nyttja dem under den 15-års period som är maximal tid för tillfälliga lov.
När förvaltningen ansökte om förlängning kunde inga av förlängningarna medges och gemensamt för
samtliga avslag var att det inte fanns en beslutad plan för hantering av verksamheten vid slutet
perioden.
Förvaltningen har sedan dess arbetat hårt för att få fram lokalförsörjningsplaner och beslut om
nybyggnation för hantering av verksamhetens lokalbehov utan de tillfälliga lösningarna. Dessa förslag är
vad som redovisas i svaret på motionen.
Generellt kan påpekas att reglerna kring tillfälliga lov varit föremål för stora förändringar vilket till viss
del kan förklara varför förvaltningen hamnat i den position de står i idag.
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Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Bakgrund
Beslutet att ge rivningslov för byggnaderna på Norrberget togs i strid med förvaltningens
rekommendation att utreda frågan bättre först (SBN 2016-12-14). Ett halvår senare togs
beslutet att genomföra en inre tömning av Norrbergsskolan på delegation (Ulrika von
Mentzer var kommunens flyttkoordinator) trots att den nya detaljplanen ännu inte vunnit
laga kraft. Dessa förhastade beslut innebar att eleverna vid Vaxö skola förlorade sina musikoch slöjdsalar, en allvarlig kvalitetsförsämring för barnen som kommunen ännu inte löst.
Med en bättre planering, som sätter barnens behov först, hade Norrbergsskolans lokaler
kunnat användas särskilt med tanke på att det tidsbegränsade bygglovet för barackerna vid
Vaxö skola gick ut året innan (2016-05-23). Sommaren 2018 undertecknade dessutom
kommunen ett exploateringsavtal med Besqab som innebar att rivningen av
Norrbergsskolorna fortfarande måste genomföras innan en ny detaljplan vunnit laga kraft.
Avtalet innebar att kommunens ”finaste” förskola Lägerhöjden revs (stor kvalitetsförlust för
barnen) och att barnen istället fick flytta in i baracker vid Blynäs - till en kostnad av 22
miljoner. Dessa baracker får endast stå kvar till år 2027, och kostnaderna för
baracklösningen skulle räcka till ungefär hälften av vad en ny permanent förskola skulle
kosta att uppföra.

Baracker
Vaxholms kommun måste precis som vanliga medborgare följa lagar och regler. Möjligheten
att nyttja det givna tidsbegränsade bygglovet för baracker (enligt PBL § 33 gäller denna
möjlighet i högst 10 år) är en kortsiktig lösning på kommunens lokalproblem inom skola och
fritidsverksamhet. Tio år är samtidigt en lång period för allianspolitiker och förvaltning att ta
fram permanenta lösningar. Än så länge har det inte presenterats någon plan för vart barnen
ska ta vägen när alla baracker i kommunen utom två måste plockas ner och fraktas bort.
Så här ser de tidsbegränsade byggloven ut för barackerna i kommunen:
1. Vaxö skola (Terra Nova 6) bygglovet var giltigt fram till 2016-05-23 vilket innebär att
barackerna skulle varit nedmonterade och marken återställd senast detta datum. Alternativlokaler fanns vid den tiden i Norrbergsskolorna.
2. Johannesberg (Vaxön 1:36) är också ett svartbygge sedan 2016-06-08.
3. Rindöbarackerna (Rindö 3-378) är ett svartbygge sedan 2016-05-23.
4. Barackerna vid Resarö skola (Ytterby 4:172) är ett svartbygge sedan 2017-03-31.
5. Barackerna vid Resarö skola (Ytterby 4:174) har ett tidsbegränsat bygglov som är giltigt i
ett år till, men 2021-06-08 ska barackerna vara bortplockade och marken återställd.
Det saknas en långsiktig plan
Allianspolitikerna har under samma tid som de tidsbegränsade barackerna använts
försummat att ta fram permanenta lokaler för barnen. Inga medel för detta ändamål har
fonderats. Idag undervisas alltså hundratals Vaxholmsbarn i olagliga lokaler.
Jag är ytterst bekymrad över hur vi på kort tid ska kunna ta fram permanenta och hållbara
lösningar för skolbarnen i Vaxholm. Att våra barn förtjänar bra och anpassade lokaler tror jag
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är något som samtliga föräldrar i kommunen kräver. Det behövs nu stora insatser från
förvaltningen och ett konstruktivt arbete från oss politiker för att hitta bra lösningar till
permanenta förskole-, fritids- och skollokaler när nästan samtliga baracker omgående måste
monteras ner.
För Norrbergsområdet finns en befintlig detaljplan som möjliggör omgående byggnation av
skollokaler (och även ett SÄBO). Den möjligheten borde snarast utredas, så det finns en
handlingsplan klar när MMÖD´s beslut gällande detaljplan Norrberget kommer senare i år.
Eftersom barackerna vid Vaxö skola enligt lag omgående måste monteras ner, så kan
Lillstugans skollokaler, som nu står oanvända, snabbt iordningställas. Men många fler
permanenta lösningar krävs. Det är av största vikt att dessa projekt prestigelöst tas fram i
nära samråd med medborgare och olika intressegrupper för att undvika långa
överklagningsprocesser. Vi måste tillsammans sätta oss över partigränser och göra en
gemensam insats för barnen!
Jag yrkar att en
grundlig förvaltningsutredning (alternativt en utredning genom oberoende konsult)
omgående tas fram för att kartlägga behov och projektera möjliga placeringar och kostnader
för permanenta lokaler som ersättning för alla de baracker i kommunen som idag saknar
giltigt bygglov. Det är också av stor betydelse att ansvarsfrågan för den uppkomna
situationen utreds.
Vaxholm 2 februari 2020

Lars Arb Zackrisson (-)
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2021/46.315
1 av 1

§ 95 Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla
parkeringstal
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om flexibla parkeringstal avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar:
●

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen bifalls.
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-05-26/§ 32
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Adam Hjort, sbf
Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-05-26
Änr KS 2021/46.315
1 av 1

§ 32 Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla
parkeringstal
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motion om flexibla parkeringstal avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar:
●

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Adam Hjort, sbf
Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-05-03
Änr KS 2021/46.315
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare

Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla parkeringstal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;
Motion om flexibla parkeringstal avslås.

Sammanfattning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar:
●

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Finansiering
Stadsbyggnadsförvaltningen har inga utredningsmedel inom befintlig budget.

Handlingar i ärendet
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03

Kopia på beslutet till:
För kännedom:
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Adam Hjort, sbf
Susanne Edén, sbf
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Vänsterpartiet i Vaxholm
________________________________________________________

Motion gällande flexibla parkeringstal
Transportsektorn står idag för ca en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Som
en del av våra klimatmål ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till år 2030,
jämfört med 2010 års nivå. Aktuella prognoser visar att klimatmålen inte kommer att kunna nås
med nuvarande omställningstakt. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA konstaterar i en
rapport från 20191 att förnybara drivmedel och energieffektiva fordon inte räcker för att vi ska nå
klimatmålen utan att trafiken samtidigt måste minska. De konstaterar vidare att stadsplaneringen
måste gynna en utveckling med mindre och färre fordon.
Ett viktigt kommunalt verktyg för att minska bilåkandet till förmån för andra transportslag är
parkeringsnormen. Genom att införa en flexibilitet i parkeringsnormen, där byggherrar som
investerar i hållbara mobilitetslösningar och åtgärder som gynnar hållbart resande inte behöver
etablera lika många parkeringsplatser, gynnas en kreativ och hållbar stadsutveckling. Det kan
t.ex. handla om att tillhandahålla laddmöjligheter för elcykel, cykelförråd med service,
lådcykelpool eller bilpool. Att på detta sätt gynna hållbara mobilitetslösningar leder i sin tur till att
våra utsläpp av växthusgaser begränsas och att den yta som upptas av parkeringsplatser kan
minska över tid. Nätverket klimatkommunerna2 tillhandahåller mycket matnyttig information om
hur flexibla parkeringstal kan användas som ett verktyg i en hållbar stadsplanering.
I kommunens nuvarande översiktsplan, Vaxholm 2030 3, som antogs av fullmäktige 2013-12-16,
står redan följande inskrivet: ”I kommande revideringar av parkeringsnormen bör hänsyn även tas
till aspekter som kan minska behovet av antalet parkeringsplatser t.ex. närhet till kollektivtrafik,
storlek på bostad och möjligheter till samåkning (bilpool).” Även i Mittsamverkans program för
Vaxholm4 står att ”Bilpooler och lånecykelsystem ska uppmuntras.” Trots detta har
parkeringsnormen inte uppdaterats sedan 2014.
Vänsterpartiet yrkar
att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för
att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Vaxholm 2021-03-06
1

https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-for-klimatet/transportsystem-slutrapport-2019-06-12-id-132097.pdf

2

https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/transporter/planera-for-hallbara-fardmedel-2/flexibla-parkeringstal/

3

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/oversiktsplan

4

https://www.vaxholm.se/download/18.4d3b1abb170857fa88c35073/1582880792672/CSL-program%20201922_rev190510.pdf
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Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad
På kommunfullmäktige den 17 februari i år var Vänsterpartiets motion om att Vaxholm skulle
utarbeta en arkitekturpolicy i samband med översiktsplanen uppe till beslut. KF beslutade att
”motionen ansågs besvarad”. Nu har Boverket kommit med erbjudande om en vägledning för
kommuner som vill arbeta fram en arkitekturpolicy. En arkitekturstrategi eller arkitekturpolicy är ”ett
viktigt verktyg för att öka kunskapen om arkitekturens betydelse för att utveckla och ta tillvara
värden i den byggda miljön” hävdar Boverket. Att arbeta omsorgsfullt och medvetet med den
gestaltade livsmiljön handlar om att skapa långsiktiga värden. En arkitekturpolicy kan underlätta i
samtalen med vad olika samhällsbyggnadsaktörer behöver fokusera på när de planerar, bygger och
förvaltar. Vänsterpartiet vill att kommunalrådet svarar på hur arbetet med att ta fram en
arkitekturpolicy för Vaxholm fortskrider och om Boverkets nya vägledning kan underlätta arbetet
samt hur arkitekturpolicyn knyts till översiktsplanen som nu tas fram.
Vaxholm 2020-10-16
Sara Strandberg
Svar:
Kvalitets- och gestaltningsfrågor är viktiga. I svaret på Vänsterpartiets motion som behandlades av
kommunfullmäktige den 17 februari 2020 stod att en fördjupning i frågan kommer att göras i arbetet
med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040. Det konstaterades också att det är lämpligt att ta fram
en arkitekturstrategi/policy eller ett arkitekturprogram för Vaxholms stad som kan vara ett stöd vid
framtagande av detaljplaner, vid handläggning av bygglovsärenden och vid förvaltning och
exploatering av fastigheter.
Vid förra kommunfullmäktige gick en motion igenom att en kulturmiljöutredning ska tas fram och
inarbetas i översiktsplanen. Resurser för detta finns inte i år. I ramärendet för 2022 har
Mittsamverkan lagt in 1,6 miljoner kronor för detta fördelat på 2022 och 2023. Liksom 3 miljoner
kronor för att ta fram en arkitekturpolicy, fördelat på 2023, 2024, 2025. Detta är en del i vår
budgetöverenskommelse med Waxholmspartiet.
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Vänsterpartiet i Vaxholm
______________________________________________________________

Interpellation om att utnyttja Boverkets vägledning för en
arkitekturpolicy för Vaxholm
På kommunfullmäktige den 17 februari i år var Vänsterpartiets motion om att Vaxholm skulle
utarbeta en arkitekturpolicy i samband med översiktsplanen uppe till beslut. KF beslutade att
”motionen ansågs besvarad”.
Nu har Boverket kommit med erbjudande om en vägledning för kommuner som vill arbeta
fram en arkitekturpolicy.
En arkitekturstrategi eller arkitekturpolicy är ”ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om
arkitekturens betydelse för att utveckla och ta tillvara värden i den byggda miljön” hävdar
Boverket. Att arbeta omsorgsfullt och medvetet med den gestaltade livsmiljön handlar om att
skapa långsiktiga värden. En arkitekturpolicy kan underlätta i samtalen med vad olika
samhällsbyggnadsaktörer behöver fokusera på när de planerar, bygger och förvaltar.
Vänsterpartiet vill att kommunalrådet svarar på hur arbetet med att ta fram en
arkitekturpolicy för Vaxholm fortskrider och om Boverkets nya vägledning kan
underlätta arbetet samt hur arkitekturpolicyn knyts till översiktsplanen som nu tas
fram.

Vaxholm 2020-10-16

Sara Strandberg
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Svar på interpellation från Rickard Gille (-), Peter Lindqvist (-) och Sara Strandberg om förstärkt
fastighetsbolag och kommunala hyresrätter
I Mittsamverkans program för mandatperioden finns följande punkter med:
• Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i en organisation som utvecklar, äger och
förvaltar verksamhetslokaler och bostäder.
• Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska påbörjas under mandatperioden,
där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt.
Nu har drygt halva mandatperioden gått och vi har inte sett några initiativ från Mittsamverkan för att
förverkliga ovanstående ambition. Inga medel för ändamålet finns heller avsatta i Mittsamverkans
förslag till budget för 2021. Våra frågor till kommunalrådet blir därför om Mittsamverkan menar
allvar med sitt löfte om ett förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter och, om så är fallet,
hur man tänker gå tillväga för att ro arbetet i hamn under mandatperioden.
Vaxholm 2020-10-18
Rickard Gille (-) Peter Lindqvist (-) Sara Strandberg (V)

Svar:
Mittsamverkan har bett förvaltningen svara på frågor om att slå samman våra tre bolag Smeden,
Vasavägen och Rindö skola till ett bolag. Detta för att bilda ett gemensamt fastighetsbolag. En
utredning är genomförd av PwC. Utredningen visar att det inte finns några skattemässiga
konsekvenser med att fusionera dessa tre bolag till ett. Vi avser att diskutera frågan vidare i en
bredare politisk krets under ett PLU-seminarium i höst. Om politiskt stöd finns så planerar vi att ta
upp frågan om ett gemensamt fastighetsbolag för beslut.
Vad gäller hyresrätter så har ett nytt planarbete påbörjats under mandatperioden, detaljplan för
Prästgården som kan möjliggöra ett 30-tal hyreslägenheter i kollektivboende. Arbetet med att ta
fram planen är prioriterat och beräknas komma upp för beslut under 2022.
Tyvärr fick vi avbryta planerna om hyreslägenheter på den kommunägda marken bakom kommunhus
då den var så pass förorenad att kostnaderna för sanering skulle bli för omfattande.
Detaljplanen för ett nytt flerbostadshus inom området Kulan har vunnit laga kraft 2020-09-21. I en
bilagd avsiktsförklaring mellan Akelius och Vaxholms stad, som tecknades i samband med ansökan
om planbesked, står att de nya bostäderna ska vara hyresrätter.
Avsikten är också att det ska bli hyresrätter i detaljplan 419, Rindö, den fastighet som Tornstaden
förvärvade från staden i samband med att Vaxholms stad förvärvade Rindö skoltomt. Det var viktigt
för Mittsamverkan att få detta inskrivet i aktieöverlåtelseavtalet med Tornstaden som godkändes av
KF i november 2020.
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Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter
I Mittsamverkans program för mandatperioden finns följande punkter med:
•
•

Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i en organisation som utvecklar,
äger och förvaltar verksamhetslokaler och bostäder.
Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska påbörjas under
mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt.

Nu har drygt halva mandatperioden gått och vi har inte sett några initiativ från Mittsamverkan för att
förverkliga ovanstående ambition. Inga medel för ändamålet finns heller avsatta i Mittsamverkans
förslag till budget för 2021.
Våra frågor till kommunalrådet blir därför om Mittsamverkan menar allvar med sitt löfte om ett
förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter och, om så är fallet, hur man tänker gå tillväga
för att ro arbetet i hamn under mandatperioden.
Vaxholm 2020-10-18
Rickard Gille (-)
Peter Lindqvist (-)
Sara Strandberg (V)
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Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om upphandling färjor

På flera platser i olika media presenteras Färjerederiets planer på upphandling av nya färjor till
färjeleden i Vaxholm.
Jag undrar om upphandlingen av nya färjor föranlett till några åtgärder från kommunledningens sida,
jag tänker framförallt på de långsiktiga behov som följer av ökat boende på Rindö.
Klas Beskow
Sverigedemokraterna i Vaxholm
Svar:
Upphandlingen av nya elfärjor ansvarar Färjerederiet för och detta ingår i deras Vision 45, om att
samtliga färjor ska vara klimatneutrala till år 2045. Upphandling av två plus två färjor pågår och en
första leverans beräknas till 2023. Vaxön – Rindö planeras få en av de första två färjorna.
Färjerederiet uppger att färjorna beräknas bli något större och kan rymma cirka 60 bilar.
I höst ska Trafikverket starta igång en ny åtgärdsvalsstudie för väg 274 genom Rindö där färjelägena
på ön ska ingå, samt även delar av Vaxön kommer att involveras i utredningen. Kommunen kommer
delta i utredningsarbetet där fyrstegsprincipen (tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt) används för
att hantera brister och behov vilket på sikt ska leda till åtgärder i den statliga infrastrukturen.
Fyrstegsprincipen används för att utreda hur en åtgärd bidrar till en hållbar samhällsutveckling och
god resurshållning.
Kommunen har en löpande dialog med Trafikverket och även Trafikförvaltningen gällande
kommunala bebyggelseplaner samt brister och behov. Därtill lyfte kommunen senast förra månaden
i sitt remissvar för behovsremissen, som är del av revideringen av Länsplan, färjeläget på Rindö.
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Interpellation
På flera platser i olika media presenteras Färjerederiets planer på upphandling av nya färjor till
färjeleden i Vaxholm.
Jag undrar om upphandlingen av nya färjor föranlett till några åtgärder från kommunledningens sida,
jag tänker framförallt på de långsiktiga behov som följer av ökat boende på Rindö.

Klas Beskow
Sverigedemokraterna i Vaxholm
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