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§ 24 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och
plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Närvarande ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare redovisas i uppropsoch omröstningslista (bilaga 1 till protokollet).
Till protokollsjusterare utses Lena Hallberg (C) och Margaretha Pettersson (S).
Protokollet från dagens sammanträde justeras på kommunkansliet senast kl. 12.00 måndagen den 26:e
juni.
Föredragningslista enligt kallelsen fastställs.
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Ordförande
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1 av 1

§ 25 Utdelning av Vaxholms stads förtjänsttecken 2017
Enligt beslut från kommunstyrelsen 2017-06-08 § 75 tilldelas Ann-Christin och Erik Himmelstrand
Vaxholms stads förtjänsttecken år 2017.
Motivering:
”De har ett gediget intresse för Vaxholms historia ur ett militärt perspektiv. Erik är ingen urvaxholmare,
men var under sin uppväxt sommarboende här.
De är utmärkta organisatörer utifrån sina roller. De inte bara visar upp museet, de driver det också
framåt. Museichef blev Erik 1998 då han efterträdde Thorsten Dahlén. Nya utställningar och
uppfräschning av det gamla är vardagsmat i hans arbete.
Även aktiviteter utanför museet genomförs som årliga evenemang.
För att levandegöra livet som militär i Vaxholm så har paret sett till att det numera finns en film som
berättar om livet att vara militär. Filmen skapade de tillsammans och den visas på museet som en
naturlig del i verksamheten. I filmen beskrivs inte bara det ”härliga” i att vara militär utan man får även
en inblick i att det kan finnas en baksida.
Paret Himmelstrand håller föredrag i olika militära ämnen både på Kastellet och i staden. Därtill guidas
grupper i museet och på Kastellet.
Även barnen får sitt med skollovsprogram och andra aktiviteter riktade mot just denna målgrupp.
Erik är också redaktör och ansvarig utgivare för ”Vaxholms Fästnings Museum Årsbok”. Den har han de
senaste åren fördubblat sidantalet i.”

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunfullmäktige
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Änr KS 2016/108.041
1 av 1

§ 26 Förslag till ändring av VA-taxan för Vaxholms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 5 % fastställs.
2. Den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 juli 2017.
3. Vidare delegeras redaktionella förändringar av VA-taxan till Vaxholmsvatten ABs styrelse.

Ärendebeskrivning
På styrelsemötet i Vaxholmsvatten 2017-03-06 beslutades att föreslå kommunfullmäktige att höja
anläggningstaxan med 5% från 2017-07-01. I Vaxholmsvattens hemställan inför 1 januari 2017 angavs
att för att säkra en rimlig kostnadstäckning för utbyggnaden av Skarpö kunde ytterligare höjningar bli
nödvändiga. Med en uppdaterad prognos för VA-utbyggnaden för Skarpö som nu pågår hemställer
Vaxholmsvatten om en kompletterande taxehöjning, dels för att säkra kostnadstäckningen för Vaxholms
VA-utbyggnad, dels för att de som ansluts på Skarpö under 2017-18 inte ska drabbas av olika taxenivåer
för att en höjning görs mitt under anslutningsperioden. Anläggningsavgiftens täckningsgrad ökar med
föreslagen höjning till 89 % inräknat den överföringsledning som kopplar samman Skarpö med Blynäs
reningsverk.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-05-04 § 51
Protokollsutdrag PLU/2017-04-19 § 19
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2017-04-05
Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Vaxholms kommun, 2017-03-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Terees von Stedingk, Roslagsvatten, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se

……………………….
Ordförande
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§ 27 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Skarpö
Kommunfullmäktiges beslut
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inrättas för delar av Skarpö från och
med 2017-07-01.

Ärendebeskrivning
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och
avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och
Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett
verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvattenfastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde
på Skarpö i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-05-04 § 52
Protokollsutdrag PLU/2017-04-19 § 20
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2017-04-05
Hemställan om inrättande av verksamhetsområde på Skarpö, 2017-03-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Terees von Stedingk, Roslagsvatten, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se

……………………….
Ordförande
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§ 28 Blåplan för Vaxholms stad 2017-2030
Kommunfullmäktiges beslut
Blåplan 2017-2030 Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen, §100/2013 att ta fram ett förslag till
blåplan för Vaxholms stad. Vaxholms blåplan är ett tillägg till översiktsplanen Vaxholm 2030 och
behandlar kommunens marina miljö ur ett brett perspektiv genom att belysa intressen, hot och
utvecklingsmöjligheter.
Syftet med blåplanen är att
 ta fram en strategi för kommunens utveckling kring frågor som gäller havs-och vattenmiljöer


öka kunskapen och medvetenheten om vattenmiljön i kommunens planering



peka ut natur- och kulturområden som ska värnas och de som kan utvecklas



identifiera vilka möjliga orsaker det finns till vattnets dåliga status, och vilka åtgärder som
kommunen föreslår ska vidtas för att förbättra statusen



ta fram ett underlag som tillsammans med vidare utredningar kan användas vid
tillståndsprövningar enligt PBL och Miljöbalken.

Yrkanden
Lars Lindgren (M), Bengt Sandell (S) och Anne-Charlotte Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-05-04 § 54
Protokollsutdrag PLU/2017-04-19 § 23
Tjänsteutlåtande, Annmari Wohlin, 2017-04-06
Slutversion Blåplan 2017-2030 Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Planenheten

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef
Susanne Edén, stadsbyggnadschef

……………………….
Ordförande
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§ 29 Detaljplan för Storäng, Dp 401, antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Planförslaget antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja
planarbetet för Storäng, Dp 401.
Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd våren 2013.
Ett förslag till detaljplan behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-03-05. Förslaget
återremitterades för att göra vissa justeringar. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-0114 att genomföra samråd för planförslaget. Samråd hölls 8 februari - 20 mars 2015. Inkomna synpunkter
och förslag till ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse.
Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två detaljplaner med avseende på
huvudmannaskap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) och detaljplan för Storäng västra (Dp 413). I Dp
413 för Storäng västra är kommunen huvudman för allmän plats och i Dp 401 för Storäng östra är det
enskilt huvudmannaskap. Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen, Dp 401 och Dp 413.
Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig
bostadsbebyggelse. Planområdet ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av
obebyggd mark inom Storäng västra (Dp 413) och i öster av Lilläng. Marken är privatägd. Planområdet är
idag oplanlagt.
Syftet med detaljplanen för Storäng östra är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med
bevarade natur- och kulturmiljövärden samt att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och
avlopp. Planområdet omfattas idag av strandskydd inom 100 m från strandlinjen på land och i vatten.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är
förenligt med kommunens översiktsplan 2030 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö från år
1993.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning hållits om förslag till
detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 15 september - 6 oktober 2016. Strandskyddet
föreslogs vid granskningen upphävas inom planförslaget för Storäng östra för den kvartersmark för
bostäder (B), allmän plats (Lokalgata), småbåtshamnar (V1) och de vattenområden med bryggor med
båtplatser(WV1, WV2) samt vattenområden för bryggor (W1) vid bostadsfastigheter som berörs av
strandskydd.
Efter granskningen föreslås planen revideras, så att strandskyddet ligger kvar inom vattenområde med
bryggor (W1) vid bostadsfastigheter mot bakgrund av Länsstyrelsens yttrande vid granskningen. Detta
innebär att tillkommande åtgärder prövas genom strandskyddsdispens.
Denna ändring bedöms vara en väsentlig ändring som kräver att en ny granskning genomförs
för planförslaget enligt 5 kap § 25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900.
Ny granskning beslutades genom delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06. Ny
granskning genomfördes under tiden 12 april - 2 maj 2017. Inkomna yttrande finns sammanställda i ett

……………………….
Ordförande
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Kommunfullmäktige
gemensamt granskningsutlåtande för de båda granskningarna. De ändringar som föreslås av
planförslaget framgår av granskningsutlåtandet.
Förslaget för Dp 401 för Storäng östra innebär att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från
befintliga bostadsfastigheter. All bebyggelse i Storäng kommer även att få tillgång till kommunalt VA.
Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-06-08 § 69
Protokollsutdrag PLU/2017-05-24 § 29
Tjänsteutlåtande, Paula Sund, 2017-05-16
Plankarta för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2017-05-24
Plan- och genomförandebeskrivning för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 201705-16
Granskningsutlåtande , 2017-05-16, rev 2017-05-24
Samrådsredogörelse, 2016-06-29
Programsamrådsredogörelse, 2009-05-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Paula Sund, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Beatrice Berglund, sbf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunfullmäktige
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Änr KS 2017/33.007
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§ 30 Svar på revisionsrapport avseende intern kontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har uppdragit KPMG att genomföra en granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas sätt att utöva kontroll över sin verksamhet. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2016.
Revisionsrapporten lämnar rekommendationer på åtgärder till kommunstyrelsen samt nämnder.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-05-04 § 57
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende intern kontroll, 2016-04-21
Revisionsrapport Intern kontroll, 2017-02-06
Beslut TFK 2017-04-20 Yttrande över revisionsrapport, 2017-04-25
Tjänsteutlåtande, Yttrande över revisionsrapport intern kontroll, 2017-04-25
Yttrande över revisionsrapport, 2017-04-25
Beslut BUN 2017-03-20, 2017-03-24
Tjänsteutlåtande, Revisionsrapport avseende intern kontroll, 2017-03-24
Beslut SBN 2017-03-15, 2017-03-20
Tjänsteutlåtande, Remissvar över revisionsrapport om intern kontroll, 2017-03-20
Yttrande, Remissvar revisionsrapport intern kontroll, 2017-03-20
Beslut SN 2017-03-14, 2017-03-15
Tjänsteutlåtande, Revisionsrapport avseende intern kontroll, 2017-03-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Revisionen
Koray Kahruman, kommunledningskontoret
Jennie Falk Eriksson, utbildningsförvaltningen

För kännedom:

Ledningsgruppen

……………………….
Ordförande
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§ 31 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ekonomichef får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning
Detta är en första av fyra prognoser för budgetåret 2017, baserad på utfallet per 2017-03-31. Nästa
prognos kommer att göras per 2017-04-30.
Ansvar
115 KS-Kommunledning

Utfall
201703

Budget
201703

Avvikelse

Prognos
2017

Budget
2017

Avvikelse

-8 694

-16 308

7 614

-61 387

-66 087

4 700

217 Socialnämnd

-37 280

-42 419

5 140

-164 640

-170 640

6 000

315 Barn och utbildningsnämnd

-80 794

-81 310

515

-329 100

-330 600

1 500

-1 152

-1 204

51

-4 974

-4 974

0

411 Stadsbyggnad
514 Teknik, Fritid

-10 664

-11 588

924

-43 688

-41 871

-1 817

-138 585

-152 829

14 244

-603 789

-614 172

10 383

112 KS Finans

158 955

158 360

595

633 438

633 438

0

Total

20 370

5 531

14 839

29 649

19 266

10 383

Delsumma verksamheter

Utfall och prognos
Utfallet per 2017-03-31 visar ett resultat på 20,4 mnkr, vilket överstiger budgeten med 14,8 mnkr.
Helårsprognosen visar ett totalt resultat på 29,6 mnkr, vilket är 10,4 mnkr bättre än budget.
Kommunstyrelsen
Det positiva utfallet på kommunledningskontoret förklaras till stor del av försäljningen av tomträtten för
Strand 2 (hotelltomten) på 5,3 mnkr. Resterande överskott avser budgeterade kostnader som kommer
att komma längre fram på året. Kommunledningskontorets prognostiserade överskott baseras på den
extraordinära intäkten från försäljningen av tomträtten för Strand 2 på 5,3 mnkr och merkostnaderna
för folkomröstningen på -0,6 mnkr.
Socialnämnden
Avvikelsen för perioden jan-mars är till största delen beroende på individ och familjeomsorgen och
äldreomsorgen. När det gäller IFO är det färre placeringsdygn än vad som budgeterats både inom
öppenvården men även HVB dygn. Äldreomsorgen bidrag till överskottet kommer främst från särskilt
boende men även korttidsverksamheten. Även i detta fall lägre volymer än vad som budgeterats.
Beläggningen av särskilt boendeplatser har under perioden varit 6 st färre än budget och beläggningen
på korttids har varit 30 % jämfört med budget på 90 %. I prognosen har beaktats en fortsatt lägre
beläggning på särskilt boende motsvarande 4 platser.
Barn och utbildningsnämnden
Budgetavvikelsen på 515 tkr består av en positiv volymavvikelse på 941 tkr, främst inom förskola, samt
en negativ avvikelse på -426 tkr som förklaras av högre priser för gymnasieskolan.
Prognosresultatet på 1 500 tkr består av färre volymer.
……………………….
Ordförande
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Kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämndens utfall t om 2017-03-31 visar ackumulerade kostnader på 1 152 tkr, att jämföra
med detaljbudgeten för jan-mars 1 204 tkr. Avvikelsen för perioden är ett mindre överskott på 51 tkr.
Årsprognosen visar i nuläget att stadsbyggnadsnämnden kommer att hålla budget och avvikelse i
förhållande till budget beräknas bli +/- 0 vid slutet av 2017.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Överskottet är främst på grund av att Gata och Trafik inte utfört några planerade åtgärder ännu pga.
tjäle i marken under början av året vilket innebär att majoriteten av markarbete osv. måste utföras
under senare delen av året.
Den negativa prognosen på -1,8 mnkr beror på ökade investeringskostnaderna för projektet Campus
idrottshall som genererar ökade avskrivningar och kapitaltjänster. Ökade investeringskostnaderna kan
härledas till tvisten med den ursprungliga entreprenören för bygget. Det prognostiserade underskottet
och eventuella åtgärder kommer att utvärderas mer i detalj inför april bokslutet.
Finansförvaltningen
Finansförvaltningen har ett överskott på 0,6 mnkr fram till mars månad med prognostiseras att gå +/- 0
vid slutet av 2017.

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

Handlingar
Protokollsutdrag, KS/2017-05-04 § 56
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2017, 2017-04-19

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Koray Kahruman, kommunledningskontoret

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunfullmäktige
2017-06-19
Änr KS 2017/49.042
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§ 32 Tertialbokslut 1 med helårsprognos
Kommunfullmäktiges beslut
Tertialbokslut per 2017-04-30 med helårsprognos godkänns.

Ärendebeskrivning
Tertialbokslutet har upprättats per 2017-04-30. Utfallet på sista raden är 24,8 mnkr, vilket överstiger
budget med 18,1 mnkr. 5,3 mnkr avser en extraordinär intäkt i form av en tomträttsförsäljning.
Helårsprognosen visar ett slutresultat på 31,0 mnkr, en positiv avvikelse mot det budgeterade
helårsresultatet på 11,7 mnkr.
Helårsprognosens slutresultat, exklusive exploateringsintäkter, utgör 4 % av skatteintäkterna.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-06-08 § 70
Protokollsutdrag AU/2017-05-24 § 29
Tjänsteutlåtande, Koray Kahruman, 2017-05-18
Tertialbokslut 1 2017 (Vaxholms stad), 2017-05-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, KLK

För kännedom:

Ledningsgruppen

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunfullmäktige
2017-06-19
Änr KS 2017/94.040
1 av 3

§ 33 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyn under 2017 avseende andelen rörlig ränta godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet.
Informationen nedan avser situationen per 2017-04-30.
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 45 – 140 mnkr.
På kontot fanns per 2017-04-30 ett belopp på 61,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0
mnkr; den totala reserven uppgick således till 86,2 mnkr.
Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven.
2.

Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.
3.

Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 15,3 mkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB.
Amortering sker med 0,5 mkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB är 0,7 mkr.
4.

Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 486,5 mkr per 2017-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest.
Av lånen löper 21 % till fast ränta, 79 % till rörlig ränta.
Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 47% till fast ränta, 53% till rörlig ränta.
Nya lån kommer att behöva tas upp till fastränta eller räntesäkras med swappar för att inte
skuldportföljens rörliga räntedel ska fortsätta överstiga den i finanspolicyn angivna maximala nivån på
50%.
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 2017-04-30 är
2,73 år.

……………………….
Ordförande
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6.

Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2017-04-30 är 2,08 år.
Snitträntan uppgår per detta datum till 1,57 %.
7.

Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswapar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller omvänt.
Vaxholms stad har 230,0 mnkr i ränteswappar per 2017-04-30, samtliga med Nordea mot motpart.
8.

Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:
Avgifter på avtal inom ett år

2 314 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år

3 346 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
Kommunalt ansvar egna hem
Totalt

101,0 mkr
2,0 mkr
0,1 mkr
103,1 mkr

Nordea
Nordea
SBAB

10.

Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.
Framåtblick
Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. I Sverige har
räntan på femåriga statsobligationer legat kring eller strax under noll i över ett års tid. SKL gör
bedömningen att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen mot högre räntor går mycket
långsamt. En första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i början av nästa år. Därpå följer
ytterligare två höjningar under 2018. Den stramare svenska penningpolitiken bidrar till att den svenska
kronan stärks mot euron.

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

……………………….
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Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-06-08 § 72
Protokollsutdrag AU/2017-05-24 § 31
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet per 2017-04-30, 2017-05-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, KLK
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Ordförande
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§ 34 Kopieringstaxa - revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad kopieringstaxa antas enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Tryckfrihetsförordningen (1949:105) har den som önskar rätt att ta del av allmänna
offentliga handlingar som förvaras hos Sveriges myndigheter. Man har även rätt att mot en fastställd
avgift få kopia av handlingarna. I Vaxholms stad fastställs taxa för utfående av kopior av allmänna
offentliga handlingar varje i år i Mål och budget-ärendet.
Av den kopieringstaxa som antogs vid kommunfullmäktige 2016-11-14 § 113 framgår att taxan även
appliceras på digitala kopior av handlingar. Förvaltningen har dock funnit att denna lösning inte längre
är lämplig och föreslår därför att en särskild taxa avseende utlämnande av digitala kopior av allmänna
offentliga handlingar antas. Den nya taxan ska istället för att gälla antalet sidor som handlingen
omfattar, gälla den tid som utlämnandet av kopiorna tar i anspråk.
Förslaget är som följer:
Digitala handlingar (omfattar t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post):
Upp till en kvart
Ingen avgift
Per påbörjad kvart därefter
125 kr
I samband av ändringen av taxan föreslås att kostnaden för fysiska kopior i färg sätts ned från 15 kr/sida
till 5 kr/sida för att på ett bättre sätt motsvara den faktiska kostnaden för färgkopior.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-06-08 § 73
Protokollsutdrag AU/2017-05-24 § 32
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-10
Reviderad kopieringstaxa, 2017-05-16

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

För kännedom:

Samtliga registratorer i Vaxholms stad

……………………….
Ordförande
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§ 35 Kommunfullmäktiges sammanträdeslokal från hösten 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktiges sammanträden flyttas till Kronängsskolans aula från och med hösten 2017.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram reviderad arbetsordning och återkomma till
kommunfullmäktige för beslut.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan om att införa webb-sändning av
kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens regi.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige sammanträder sedan många år tillbaka i Rådhusets sessionssal. Sessionssalen är
dock, på många sätt, en icke ändamålsenlig lokal för fullmäktiges sammanträden som det ser ut idag.
Sessionssalen saknar många av de tekniska funktioner som krävs för en modern möteshantering och en
eventuell framtida webb-sändning i kommunal regi. Sessionssalen rymmer inte heller så många åhörare
som är önskvärt för att erbjuda Vaxholms medborgare möjligheten att närvara vid kommunfullmäktiges
sammanträden på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Förvaltningen har ställt frågan till partierna
representerade i fullmäktige (via gruppledare) om att flytta fullmäktiges sammanträden från Rådhuset
till Kronängsskolans aula som står färdig till hösten 2017. Samtliga partier utom ett har ställt sig positiva
till att kommunfullmäktige framöver ska sammanträda i Kronängsskolan.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att beslut fattas om att flytta
fullmäktiges sammanträden till Kronängsskolans aula från och med hösten 2017. Platsen för fullmäktiges
sammanträden regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning och därför föreslås
kommunledningskontoret få i uppdrag att revidera arbetsordningen i denna del och återkomma till
fullmäktige för beslut. Kommunledningskontoret föreslås även få i uppdrag att utreda frågan om att
införa webb-sändning av fullmäktiges sammanträden i kommunens regi.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-05-04 § 59
Protokollsutdrag AU/2017-04-19 § 25
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-04-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 36 Obesvarade motioner per 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning av obesvarade motioner per 2017-06-19 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 30) ska obesvarade motioner årligen redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.
Vaxholms stad har per 2017-06-19 inga obesvarade motioner att redovisa.
Sedan förra årets rapportering av obesvarade motioner har följande motioner besvarats:
Motion från Sara Strandberg (V) om kulturinventering
Motion från Sara Strandberg (V) om avgiftsfria bygglov för solceller
Motion från Sara Strandberg (V) och Katherine Angelo Hanly (S) gällande sommarjobb till ungdomar
2017

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-06-08 § 74
Protokollsutdrag AU/2017-05-24 § 34
Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-08

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 37 Inkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Följande motioner anmäls:
Motion från Tim Åström (WP) avseende en reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente (KS
2017/102.008).
Motion från Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm (KS 2017/105.008).
Motion från Tim Åström (WP) avseende en installation av ett utegym på Lägret i Vaxholm (KS
2017/107.008).

Yrkanden
Ordföranden yrkar att anmälda motioner godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Motion från Tim Åström (WP) avseende en reglering av Vaxholms stads arvodesreglemente,
Motion från Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm,
Motion från Tim Åström (WP) avseende en installation av ett utegym på Lägret i Vaxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 38 Val och entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden:
Ronny Fredriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Ny
röstsammanräkning begärs från Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ronny Fredriksson (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i
valnämnden, ledamot i Viktigt i Vaxholms redaktionskommitté och ledamot i arvodeskommittén.
Christine Brådenmark (MP) entledigas från sina uppdrag som ledamot i stadsbyggnadsnämnden och
ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur.
Lars Lundqvist (S) entledigas från sina uppdrag som revisor i Vaxholms stad, lekmannarevisor i
Roslagsvatten AB, lekmannarevisor i Vaxholmsvatten AB och lekmannarevisor i Vasavägen 13 AB.
Val:
Jonas Forsberg (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen med fastställd mandatperiod 2017-06-19 –
2018-12-31.
Rose-Marie Axelsson (S) väljs till ny ersättare i valnämnden med fastställd mandatperiod 2017-06-19 –
2017-12-31
Bengt Sandell (S) väljs till ny ledamot i arvodeskommittén med fastställd mandatperiod 2017-06-19 –
2018-12-31
Christer Ekelund (MP) väljs till ledamot i stadsbyggnadsnämnden med fastställd mandatperiod 2017-0619 – 2017-12-31
Marie-Louise Westerberg (MP) väljs till ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur med fastställd
mandatperiod 2017-06-19 – 2017-12-31
Anders Haglund (S) väljs till revisor i Vaxholms stad, med undantag för nämnden för teknik, fritid och
kulturs verksamhet på grund av valbarhetshinder, med fastställd mandatperiod 2017-06-19 – 2018-1231.
Anders Haglund (S) väljs till lekmannarevisor i Roslagsvatten AB, Vaxholmsvatten AB och Vasavägen 13
AB med fastställd mandatperiod 2017-06-19 – 2018-12-31
Uppdraget som ledamot i Viktigt i Vaxholms redaktionskommitté lämnas vakant.

Handlingar
Begäran om entledigande från Lars Lundqvist (S), 2017-06-13
Begäran om entledigande från Ronny Fredriksson (S), 2017-06-05
Begäran om entledigande från Christine Brådenmark (MP), 2017-05-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

För kännedom:

Löneenheten, Vaxholms stad
……………………….
Ordförande
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