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§ 29 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och

plats för justeringen, faststäillande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Nä rvarande ledamöter, tjänstgörande ersätta re och icke tjänstgörande ersättare redovisas i uppropsoch omröstningslista (bilaga 1 till protokollet).
Till protokolljusterare utses Rickard Gille(-) och Mailis Dahl berg (C).
Protokollet från dagens sam manträde justera s på kommunkansliet senast onsdagen den 17 jun i 2020.
Utskickad föred ragningslista faststä lls.

Ordförande
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§ 30 Tertialbokslut 1 2020 Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
l. Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner kommunstyrelsen och övriga nämnder noteras till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förs lag på
besparingsåtgärder under Tertial 3 2020 motsvarande tre miljoner på utfallet 2020, som
förberedelse om behov uppstår.

Ärendebeskrivning
Utfallet fram till och med april månad visar ett resultat på minus -4, 7 mnkr vilket understiger budgeten
med -9,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -4,1 mnkr och ett resultat på 1,6 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.
Coronaviruset medför merkostnader för kommunen och framförallt för socialnämnden. Bedömningen i
dagsläget är att inga budgetförflyttningar behöver genomföras för att hantera merkostnaderna ti ll fö ljd
av coronaviruset.
Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2020.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall t ill kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 13
Protokollsutdrag BUN 2020-05-25/§ 41
Tjänsteutlåtande 2020-05-18, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad
Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-05-19
Åtgärdsplaner KS och övriga nämnder

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, ekonomichef
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller

För kännedom:

Kommunledningen

Ordförande
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§ 31 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns räntebindningstid för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy ska ll kommunstyn~lsen två gånger per år lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.
Informationen nedan avser situationen per 2020-04-30.
1.

Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 - 180 mnkr.
På kontot fanns per 2020-04-30 ett belopp på 45,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0
mnkr; den totala reserven uppgick således till 70,6 mnkr.
Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven.
2.

Placeringsportföljens volym, instrum◄?nt 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 11,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB.
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0, 7 mnkr.
4.

Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 410,0 mnkr per 2020-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.
Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta.
Inräknad med derivatinstrument/ränteswappa r blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% till rörlig ränta.
5.

Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att
denne har krediten under en bestämd löptid.
Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2020-04-30 är

1,87 år.
6.

Skuldportföljens räntebindning och gEmomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.
En ligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2020-04-30 är 0,83 år.

41;,i/0.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,12 %.
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Kommunen håller sig inte inom finanspolicyns. ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.
7.

Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra r,äntenivån. En ränteswap år ett avtal om att byta en
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller 0111-vänt.
Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2020-04-30, samtliga med Nordea som motpart.
8.

Leasing

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

3 092 tkr

Avgifter på avtal 1 - 5 år

;~ 529 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 restri ktiv inställning t ill borgen för lån till andra låntagare.
Låntagare

Befopp

Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten AB
Totalt

98,0 mnkr
2,0 mnkr
100,0 mnkr

Nordea
Nordea

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförva ltning i egen re,gi.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) samt Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§ 94
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 15
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads fi nansiella vi~rksamhet 2020-04-30, 2020-05-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk

~1&
Ordförande
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§ 32 Årsbokslut 2019 för Samo1rdningsförbundet Roslagen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Roslagen godkänns.
2. Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Roslagen startades 2014. I förbundet ingick Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, Täby kommun och Österåkers kommun. Från och med årsskiftet
2018/2019 övergick förbundet till Samordning:sförbundet Roslagen och utökades med kommunerna
Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm.
Förbundets uppdrag är att stödja lokal samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet och
erbjuda möjlighet till gemensam finansiering a1v rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska avse individer
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller
förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.
Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Styrelsen redovisar att
Samordningsförbundet under 2019 har uppfyllt sitt uppdrag genom att besluta om arbetsordning och
finansiering av insatser för att stödja samverkan mellan medlemsparterna. Förbundet har hållit sig till
beslutad verksamhetsplan och budget.
Årets resultat uppgår till plus 2,0 mnkr (2018 rninus 0,6 mnkr).
Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporten daterad 31 mars 2020. I
revisionsrapporten framgår, av revi sorernas utlåtanden, att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2019. Revisorerna bedömer
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen har bedrivit verksamheten på ett
ändamå lsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har
varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styre lsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Yrkanden
Lena Hallberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen s beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/ § 72
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-13
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbunde!t Roslagen
Revisionsrapport, 2020-03-31

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Samordningsförbundet Roslagen
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§ 33 Förslag till framtida lösning för avloppsrening Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

•
•

Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun.
samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun
och att kommunerna, Österåker och Va~:holm, kommer överens om gru nderna för ett sådant
samarbete.
till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra
lämpliga personer.
utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads avloppsreningsverk i Blynäs har tillstånd att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000
pe (personekvivalenter). Inför att maxkapaciteten nås behöver verket byggas ut, med tillstånd till en
möjlig utbyggnad till 13 000 pe och/eller ersättas av en annan avloppsreningslösning.
Blynäs avloppsreningsverk har kapacitet att ansluta de detaljplaner som är antagna eller pågående, men
har dock inte kapacitet att ansluta de fastigheter som enligt lag på sikt har rätt att vara anslutna till en
allmän VA-anläggning, såsom områden på Rindö, Stegesund och Tynningö, och inte heller för att möta
en ev. expansion av kommunen bortom dagens gällande exploateringsprogram.
En belastningsutredning för Vaxholm stads framtida behov tom 2050 indikerar ett kapacitetsbehov på
ca 17 600 pe. Behovsbeskrivningen bygger på o lika bedömningar med flera osäkerhetsfaktorer, tex
t idsaspekten för prognosen till 2050 är lång samt belastningsprognosen bygger på nuvarande antaget
exploateringsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013. Tidsplanen och vissa av objekten i
exploateringsprogammet är till vissa delar inaktuella. Bedömningen blir därmed något grov, men ändå
tillräcklig tillförlitlig för att fylla sitt behov.
Roslagsvatten har fått i uppdrag av Österåkers och Vaxholms kommuner att ta fram en förstud ie för ett
nytt avloppsreningsverk som ska kunna ersätta befintliga reningsverk i de båda kommunerna med i
första hand kapacitet för en ökad anslutning ti Il kommunalt VA och även för en förväntad
befolkningsökning inom de närmaste 20-30 åren.
Roslagsvatten presenterade för Vaxholmsvattens styrelse den 9 mars 2020 de alternativ som bolaget
anser bör vara Vaxholms stad framtida avloppsreningslösning, och preciserade med en
rekommendation. Vaxholmsvatten s styrelse fattade den 25 mars 2020 beslut om att gå på
Roslagsvattens li nje och föreslår kommunfullmäktige besluta om det samma enligt ovan angivet
beslutsförslag.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Sara Strandberg (V), Karin Urbina Rutström (M) samt Lars Lindgren (M) yrkar bifa ll
ti ll kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden fin ner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

·~·······(k···~·
Ordförande
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Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-05-07/§ 65
Tjänsteutlåtande 2020-04-20, Marie Wiklund
Protokoll från Vaxho lmsvattens styrelsemöte 2020-03-25
Presentation förslag till beslut, Roslagsvatten 2050 Lokal avloppsvattenbehandling

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, komrnunchef Vaxholms stad.

För kännedom :

Susanne Eden, stadsbyggnadschef Vaxholms stad
Christian Wiklund, VD Roslagsvatten
Terees von Stedingk, kommunansvarig Roslagsvatten

Jk,
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Ordförande

9

Justerare

mil VAXHOLMS
~

Protokoll Kommunfullmäktige
2020-06-15
Änr KS 2012/10023.214
1 av 3

STAD

§ 34 Detaljplan för Storäng östra, Dp 401, antagande nr 2
Kommunfullmäktiges beslut
Planförslaget antas med undantag för skrafferat område på plankartan med fastigheten Överby 2:49 och
skrafferat område med fastigheten Överby 2:82.

Jäv
Per-Eric Grön (M) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i detta ärende.

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.
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-01-14 att genomföra samråd för planförslaget.
Samråd hölls 8 februari - 20 mars 2015. Inkom na synpunkter och förslag till ändringar har sammanstä llts
i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två
detaljplaner med avseende på huvudmannask:ap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) enskilt
huvudmannaskap och detaljplan för Storäng vi3stra (Dp 413) kommunalt huvudmannaskap.
Samrådsredogörelsen gä ller 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 oplan lagt.
Syftet med detaljplanen för Storäng östra är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt
bostadsområde med bevarade natur- och kulturmiljövärden. Syftet med detaljplanen är också att
försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp för att förbättra de sanitära förhållandena i
området. Vatten och avlopp har byggts ut undier 2019. Genomförande av detaljplanen bedöms inte
innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan
2030 och den fördjupade översiktsplanen för Flesarö från år 1993.
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning
genomförts för förslaget till detaljplan under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Efter
granskningen reviderades planförslaget, så att strandskyddet ligger kvar inom vattenområde med
bryggor (Wi) vid bostadsfastigheter. Detta innebär att tillkommande åtgärder prövas genom
strandskyddsdispens.
Denna ändring bedömdes 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. Granskning nummer två genomfördes
under tiden 12 april- 2 maj 2017. Inkomna yttranden och ändringar av planförslaget finns sammanstä llda
i ett gemensamt granskningsutlåtande daterat 2017-05-24 för granskning nummer ett och två.
Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, §29. Beslutet överklagades
därefter t ill Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens
antagandebeslut enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P4220-l 7. Upphävandet skedde mot bakgrund av
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användningen av planbestämmelser i detaljplanen som inte ansågs uppfylla kravet på tydlighet enligt 4
kap 32§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Planförslaget har mot denna bakgrund reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som
bestämmelser angående "Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte
överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga". Syftet med denna typ av
bestämmelser var att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens
generella planbestämmelser. En genomgång av befintliga byggnader med avseende på deras storlek,
nockhöjd och placering har utförts. Förslag till nya planbestämmelser har därefter tagits fram för ett
flertal befintliga byggnader som inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare förslaget
till detaljplan som antogs av kommunfullmäktige. Förslagen till ändringar inför granskning nr 3 framgår
av tillägg till granskningsutlåtande efter granskning 1 och 2, daterat 2019-06-17.
Planförslaget behandlades i kommun styrelsens planeringsutskott 2019-05-22/ § 22 för beslut om
granskning nr 3. Planeringsutskottet beslutade att återremittera planförslaget för att förvaltningen ska
bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare ett tillfälle för genomgång av detaljplanen innan
ärendet tas upp till utskottet i augusti. Genomgång av planförslaget med planeringsutskottet skedde
den 17 juni 2019. Planförslaget har därefter ändrats.
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 22 augusti 2019 § 22 har ny granskning,
nr 3 i ordningen, hållits om förslag till detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 6
september- 2 oktober 2019. Inkomna yttranden under granskning nr 3 framgår av granskningsutlåtandet
för granskning nr 3, daterat 2010-01-09. Under granskningstiden inkom 18 yttranden, varav 9 st från
fastighetsägare. Förslag till ändringar efter granskning nr 3 framgår på s. 38.
För planförslaget har en kompletterande miljöteknisk markundersökning utförts av AFRY 2020-02-12 för
ett område med tre bostadsfastigheter, där det tidigare funnits en handelsträdgård. Av resultatet
framgår att arsenik påträffades på en av fastiglheterna, Överby 2:82, i halter över känslig
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark
(Naturvårdsverket, 2016). Fastigheten föreslås undantas från antagande, då markanvändning för
bostäder inte är lämplig, då riktvärdet för KM överskrids för halten av arsenik inom fastigheten.
Fastigheten Överby 2:49 föreslås undantas från antagande med hänsyn till att in- och utfart till
fastigheten inte kan lösas i sa mband med detaljplanen för Storäng östra. Tillgång till väg för fastigheten
behöver lösas utanför planområdet via marksarmfälligheten Överby s:3 i samband med det pågående
planarbetet för Storäng västra.
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
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Karl-Olof Fagerström (WP) yrkar avslag till kommunstyrelsens beslutsförslag.
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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 kommunstyrelsens beslutsförslag.
Votering begärs och verkstä lls.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:
Ja röstar: Den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag.
Nej röstar: Den som avslår kommunstyrelsens beslutsförslag.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster, 6 nej-röster och 3 som avstår bifaller
kommunstyrelsens beslutsförslag (i enlighet med bilaga 1 till protokollet).

Reservationer
Karl-Olof Fagerström (WP) anmäler för Waxholmspartiet skriftlig reservation i en lighet med bilaga 2 till
protokollet.
Lars Arb Zackrisson(-) reserverar sig skriftligen mot beslutet i en lighet med bilaga 3 till protokollet.

Ajournering
Sammanträdet aj ourneras 19:33-19:45

Handlingar
1.
2.
3.
4.

Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§ 85
Protokollsutdrag PLU 2020-05-27/§ 14
Tjän steutlåtande, 2020-04-06
Plankarta för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2017-0524, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06
5. Plan- och genomförandebeskrivning för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev
2017-05-16, rev 20 17-05-24, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06
6. Bilaga 1 till plan- och genomförandebeskrivning, Karta över markintrång
7. Granskningsutlåtande för granskning nr 3, 2020-04-06
8. Tillägg till granskningsutlåtande efter granskn ing nr 1 och 2, 2019-06-17
9. Granskningsutlåtande för granskning nr 1 och 2, 2017-05-24
10. Samrådsredogörelse, 2016-06-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Paula Sund, sbf

För kännedom:

Susanne Eden, sbf
Beatrice Berglund, sb f
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§ 35 Uppdatering kartor dagva1ttenstrategin
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdatering av kartor i dagvattenstrategi 2019 Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Dagvattenstrategins syfte är att
• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjn ing av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i
samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgä rd er för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Vaxholms stad har krav från Vattenmyndigheterna att nå EU :s kvalitetskrav gällande vatten.
Statusklassificeringen är grunden för miljökvalitetsnormerna, MKN som ska nås 2027. Varje
vattenförekomst ska ha en god kemisk och ekologisk status/potential.
Dagvattenstrategin ska innehålla kartor med aktuell statusklassning av kommunens vattenförekomster.
Klassningen görs av Vattenmyndigheterna.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall ti ll kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§ 83
Protokollsutdrag PLU 2020-05-27/§ 12
Dagvattenstrategin 2019 Vaxholms stad
Tj änsteutlåtande, Uppdatering kartor dagvattE!nstrategin, 2020-05-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ammi Woh lin, klk

För kännedom:

Susanne Eden, sbf
Terees von Stedingk, Roslagsvatten
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§ 36 VA-plan 2020-2024, antag;1:1nde
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till ny VA-plan 2020-2024 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017 om en översyn av Vaxholms stads VA-plan. Uppdraget var att
aktualisera prioriteringsordning och tidplan för kommande VA-utbyggnad, att tydliggöra planens
ekonomiska konsekvenser, att göra en generell aktualisering av innehållet, att göra dokumentet mer
lättläst samt att uppdatera dagvattenstrategin .
Stora delar av den tidigare VA-planen är fortfarande aktuella och de strategiska VA-utmaningarna är i
stort sett oförändrade. Tidplanen för VA-utbyggnaden har uppdaterats men prioriteringsordningen är i
princip oförändrad. Den nya planen anger tydligare var det finns kritiska investeringsbehov på befintlig
VA-anläggning och hur VA-utbyggnaden kommer att påverka VA-taxan. VA-planen har varit på remiss till
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och Vaxholmsvatten.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (L), Lars Lindgren )M) samt Anders Garstål (5) yrkar bifall till
kom munstyrelsens bes lutsförslag.
Carl-Magnus Broström (WP) yrkar skriftligen at t ärendet återremitteras i enlighet med bilaga 4 till
protokollet.
Lars Arb Zackrisson(-) yrkar bifall t ill Carl-Magnus Broströms (WP) yrkande om återremiss.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 20:22-20:24.

Proposition 1
Ordförande börjar med att fråga fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fu llmäktige:
Ja-röstar: Den som vill att ärendet avgöras idag.
Nej-röstar: Den som vill att ärendet återremitteras.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfu llmäktige med 23 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar att ärendet ska
avgöras idag (i enlighet med bilaga 1 ti ll protokollet).
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Proposition 2
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag till kommun styrelsens beslutsförslag och
finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2020-06-04/§ 86
Protokollsutdrag PLU 2020-05-27/§ 19
Tjänsteutlåtande, VA-plan 2020-2024, antagande
VA-plan 2020-2024

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Susanne Eden, sbf

För kännedom:

Martin Rodel!, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund
Terees von Stedingk, kommunansvarig Vaxholms stad
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§ 37 Måltidspolicy i Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
Måltids policy antas.

Ärendebeskrivning
Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans arbetar vi
mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds goda måltider som
bidrar till hälsa, värdighet och välbefinnande. Dagligen serverar kommunen anpassade, säkra och
näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö som lockar alla sinnen.
Måltidspolicyn innehåller en gemensam inledning och syfte och är sedan uppdelad i två delar;
måltidskvalitet i förskola och skola samt målticlskvalitet i vård och omsorg.
Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och v,3rderingar som styr verksamheternas arbete för en
likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på måltider med
matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets måltids modell som består av
följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integrerad.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har getts tillfälle att yttra sig om policyn.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att policyn ska antas enligt förvaltningens förslag och
socialnämnden föreslår att policyn ska antas rned tillägget att ambitionen att ha ändamålsenliga
tillagningskök i nära anslutning till serveringen, skall gälla inte bara inom skola och barnomsorg utan
även i de särskilda boenden för äldre som planeras.

Yrkanden
Michael Baumgarten (L), Lena Hallberg (C) samt Anders Garstål {S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Karin Urbina Rutström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägget att
måltidspolicyn ska kompletteras med en målnivå på 60 % för andel ekologiska inköp.
Michael Baumgarten (L) yrkar avslag på Karin Urbina Rutströms {MP) tilläggsyrkande.

Proposition
Ordföranden börjar med att fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag och
finner bifall till beslutsförslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag på Karin Urbina Rutströms (MP)
tilläggsyrkande och finner avslag till t illäggsyrkandet.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§74
Protokollsutdrag BUN 2020-05-25/§ 52
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson, 2020-05-12
Måltidspolicy Vaxholms stad
Beslut SN 2020/§40
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2020-05-07
Reservation Moderaterna SN 2020-05-26/§ 40
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Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Camilla Lundholm, sf
Margareta Andersson, uf

För kännedom:

Rektorer grundskolan, rektorer@vaxholm .se
Rektorer försko lan, forskolechefer@vaxholm.se
Madeleine Larsson, hållbarhetschef, madeleine.larsson@vaxholm.se
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklu nd@vaxholm.se
Ulrika Strandberg, utlbildningschef, ulrika .st randberg@vaxholm .se
Verksamhet schefer vård- och omsorg.
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§ 38 Begäran om utträde från ~v'lälardalsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vaxholms stad begär utträde från Mälardalsrådet.
2. Anmälan om utträde överlämnas till styrelsen för Mälardalsrådet.
3. Utträde ska äga rum senast 2021-12-31.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna
för ett eventuellt utträde från Mälardalsrådet.
Mälardalsrådet är en medlemsorganisation för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen.
Mälardalsrådets uppgift är att vara ett forum där politik, näringsliv och akademi kan samverka i
strategiska frågor. Rådet driver storregionala frågor för att främja utvecklingen i StockholmMälarregionen och har under senare år bland annat utgjort ett forum för frågor rörande infrastruktur,
urbanisering, hållbarhet, samhällsplanering, demografi och kompetensförsörjning.
Totalkostnaden för Vaxholms stads medverkan uppgår t ill ca 42 500 kr per år. Av rådet s stadgar framgår
att utträde endast får äga rum vid utgången av kalenderåret och att anmälan ska göras t ill styrelsen
senast den 31 december året dessförinnan.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns förutsättningar för ett utträde ur
Mälardalsrådet. Ytterligare sex kommuner i Stockholms län är inte medlemmar i Mälardalsrådet:
Botkyrka, Täby, Ekerö, Lidingö, Danderyd och Österåker. Ett eventuellt utträde bedöms inte ha någon
negativ inverkan för Vaxholms stads fortsatta deltagande i det regionala utvecklingsarbetet.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall ti ll kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§ 95
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 20
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Styrelsen i Mälardalsrådet, kansliet@malardalsradet.se
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§ 39 Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister

för rengöring (sotning)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa fö r rengöring (sotning) och brandskydds kontroll antas enligt förslag från Storstockholms
brandförsvar (tjänsteskrivelse dnr 309-1169/2019 med bilagor), att gä lla fr.o.m. den 1 april
2021.
2. Taxan ska justeras årligen med tillämpning av sotningsindex (cirkulär 2002:83) som faststä lls av
3.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKH).
Frister för rengöring (sotning) antas enligt fö rslag från Storstockholms brandförsvar
(tjänsteskrivelse dnr 309-1169/2019 med bilagor, att gälla fr.o.m. den 1 april 2021.

Ärendebeskrivning
I den förbundsordning som sedan 2009 reglerar Storstockholms brandförsvars (SSBF:s) uppdrag
gentemot medlemskommunerna, framgår att SSBF ska ansvara för de skyldigheter kommunerna
omfattas av enligt LSO. Ett av ansvarsområdena är att se till att eldstäder med tillhörande rökkanaler
och imkanaler rengörs (sotas) och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt.
Under 2018 genomförde SSBF en översyn av s;met att fullgöra medlemskommunernas skyldigheter
inom sotningsområdet. Slutsatserna beskrivs i två rapporter; en nulägesrapport som beskriver hur
sotningsverksamheten ser ut i dag och en så kallad nylägesrapport som beskriver behov av utveckling
inklusive en ny modell för en hållbar sotningsverksamhet. I nya modellen ingår reviderade taxor och
frister.

2019 godkände direktionen SSBF:s föres lagna övergång till den nya modellen för sotn ingsverksamhet
och bejakade föres lagen revidering av taxa och frister i Stockholms stad.
SSBF avser att införa den nya modellen i samtliga medlemskommuner, för enhetlighet inom förbundets
ramar, vid upphandling i syfte att t illdela tjänstekoncession avseende rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll i respektive kommun.
Modellen utgår ifrån nödvändiga föränd ringar för att upprätthålla en hållbar sotningsverksamhet där
SSBF lever upp till skyldigheter enligt lag. I den nya modellen ingår sotningsmetoden roterande
undertryckssotning som är en av SSBF:s sat sningar för en m iljövänlig sotning.
Avtal i Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österå1ker löper ut 2021-03-31 och den nya modellen är
planerad att implementeras genom nya avtal med upphandlade entreprenörer. Upphandling av
sotningstjänster i dessa kommuner sker sommaren 2020. Avtal ger leverantör rätt att fakturera
kommuninvånare för utförd tjänst i enlighet med frister och taxa som bestäms av kommunfullmäktige.
Avta l i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö fort löper till 2021 med möjlighet till förlängn ing
till som längst 2025. SSBF avser införa delar av den nya sotningsmodellen 2021 med ändringar och tillägg
genom tilläggsavtal. Förändringar gä ller bland annat ny sotningsmetod vilken förutsätter en reviderad
taxa.
För mer detaljerad information i ärendet hänvi1 sas till SSBF:s tjän steskrivelse dnr 309-1169/2019 med
bilagor.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att anta taxa
för rengöring (sotni ng) samt fri ster för rengöring (sotning) i en lighet med SSBF:s förslag, att gälla från 1

(1,,

april 2021.
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Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstvrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§81
Tjänst eutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-05
Protokollsutdrag SSBF/direktionen 2020-03-31 § 14
Tjänsteskrivelse SSBF, dnr 309-1169/2019 med bilagor
Missiv SSBF

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Storstockholms brandförsvar
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§ 40 Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och

hälsoskyddsnämnd avseende deltagande på distans vid nämndens
sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd revideras enligt vad som framgår
i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07.
Revidering av reglementet träder i kraft den 1 juli 2020 under förutsättning att
kommunfullmäktige i Täby kommun fatta r likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad beslutade 2015 att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning
och reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxho lm stad genom att införa
möjlighet till deltagande på distans för ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder.
Kommunfullmäktige i Täby kommun beslutadE? motsvarande för kommunfullmäktige och nämnder i
Täby den 20 april 2020. Då reg lementena med gemensamma bestämmelser för nämnder i våra
respektive kommuner inte avser kommunernas gemensamma nämnd, Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd (SRMH), behöver motsvarande revidering göras i SRMH:s reglemente för att
möjliggöra deltagande på distans för ledamöter också där. Föreslagen revidering av reglementet måste
antas av fullmäktige i både Täby kommun och Vaxholms stad för att vinna laga kraft.
Följande bestämmelse föreslås införas som ny 31 § i reglemente för Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd:

Deltagande på distans
31 § Södra Ros/agens miljö- och hälsoskyddsnämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
på fika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandfingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre vardagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1.
2.

Reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd revideras enligt vad som framgår
i tjän steutlåtande daterat 2020-05-07.
Revidering av reglementet träder i kraft den 1 juli 2020 under förutsättning att
kommunfu llmäktige i Täby kommun fattar likalydande beslut.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
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Handlingar
Tjänsteut låtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd :

SRMH

För kännedom:

Täby kommun
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§ 41 Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar

samt kajer
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till KPMG att granska stadens rut iner
kring fastighets-, gatu-/väg- samt kaj underhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett
ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett
ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av
gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.

Yrkanden
Noteras till protokollet att Anders Haglund, ondförande revisionen, yttrar sig i ärendet.
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordförande finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-05-07/§61
Protokollsutdrag TFK 2020-02-20/§ 5
Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer
Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer - Slutversion
Missiv - Underhåll av fast igheter gator vägar samt kajer - Slutversion

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Camilla Adolfsson, sb f

För kännedom:

Anders Haglund, förtroendeva ld revisor
Susanne Eden, sbf
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§ 42 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson avseende redovisning av

kostnader kopplat till Norrberget
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till den redogörelse som finns i exploateringsenhetens
tjänste utlåtande.

Ärende beskrivning
Lars Arb Zackrisson(-) yrkar i rubricerad motion att:
en förvaltningsutredning snarast redovisar kostnader som Norrbergsprojektet fört med sig samt hur
budgeten ser ut för planerade kommande kostnader, likaså behövs denna redovisning som underlag för
ett eventuellt ansvarsutkrävande.
Exploateringsenheten tolkar stä lld fråga, med den hänvisning som i motionen görs till revi sorernas
utlåtande av delårsrapport 2019-08-31, att det är stadsbyggnadsprojekt Norrberget inklusive
evakueringskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter samt kostnader för iordningsställande av
mark i form av rivning av byggnader på Norrberget som avses.
I en lighet med revisorernas önskemål har kommunledningskontoret i samband med årsbokslutet och
årsredovisning för år 2019 tydligt redovisat en exploateringska lkyl avseende Norrbergsprojektet.
Exploateringsenheten anser att den redovisning som återfinns i årsredovisningen motsvarar den
ekonomiska redovisning som motionen efterfrågar. Kommunfu llmäktige har (KF § 16, 2020-04-06)
godkänt årsredovisningen.
Nedan fö ljer en motsvarande tabell för den ekonomiska redovisning som återfinns för Norrberget, dess
stadsbyggnadsprojekt samt projekt med kopplingar till Norrberget, i den av kommunfullmäktige
godkända årsredovisningen. Utöver denna motsvarande ekonomiska redovisning återfinns här även en
kolumn för projektens prognostiserade totala kostnader i syfte att ytterligare ge svar på efterfrågad
redovisning i lämnad motion.

Norrberget
exploatering
(mnkr)

Projektets
budget MoB Budget 2019
2019

Ack. Utfall
tom 2019

Summa
Prognos

Inbetalningar

Försäljning

248,4

106,7

23,6

238,9

Rivning

-7,5

- 3,5

-3,3

-11,1

Skyddsrum

-7,0

-3,5

0,0

-7,0

0,0

0,0

-1,8

-2,2

-15,0

-15,0

-21,3

-21,3

-4,4

-4,4

0,0

0,0

Kostnader

Övrigt
Investeringar

Blynäsvi ken
Johannesberg
Resultatförda
kostnader
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Johannesberg

Summa

0,0

0,0

-1,1

-1,1

214,5

80,3

-3,9

196,3

Av tabellen ovan framgår investeringar och åtgärder som möjliggör en försä ljning av marken på
Norrberget. I tabellen kan vi utläsa att kommunen prognostiserat ett positivt nettoresultat för år 2019
men att utebliven intäkt avseende försäljning under år 2019 medfört ett negativt resultat om 3,9
miljoner kronor. Prognosen för försäljningsint~ikterna baseras på tecknat köp- och genomförandeavta l
samt att detaljplanen antogs av kommunfullm:3ktige i juni 2018. Efterföljande överklagandeprocess har
pågått längre än vad som antogs och har ännu inte avgjorts. Detta har medfört att prognostiserad intäkt
om 106, 7 miljoner kronor, exklusive handpenning om 23,6 miljoner kronor, har skjutits på tiden. Utifrån
aktuell status för detaljplan och överklagandeprocess har stadsbyggnadsförvaltn ingen prognostiserat att
kvarstående intäkt avseende markförsäljning enligt avtal, och i avtal angiven Etapp 1, istället inkommer
under andra halvan av år 2020.
Övriga orsaker till negativt utfall för år 2019, ut över utebliven intäkt för markförsäljning, är de
investeringar som skett i samband med evakuNingskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter
samt kostnader för iordningsställande av mark i form av rivning av byggnader på Norrberget; för att
förbereda marken för ett möjligt övertagande och försäljning. För att kommunen ska kunna sä lja en
fastighet fordras att kommunen vid en försäljning kan genomgå en fastighetsbildning hos Lantmäteriet.
Då den föres lagna exploateringsfastigheten har omfattat byggnader över fastighetsgränser har en
rivning av Norrbergsskolan ansetts som ett måste för att kunna genomföra fastighetsbildningen ifråga.
Utöver ställda krav i samband med fastighetsbildning har tillträdet till exploateringsfastigheten (i tecknat
köp- och genomförandeavtal mellan exploatör och kommun) villkorats av att denna fastighet ska vara fri
från byggnader och i avstädat skick innan ett tillträde kan ske och därmed också en försäljningsintäkt
kan tillfalla kommunen. Det innebär att kommunen under år 2019 genom rivning av byggnader
möjliggjort för fastighetsbildning samt genom etableringen av Blynäsvikens förskola säkerställt en trygg
omförflyttning av de barn och personal som varit verksamma i berörda byggnader på Norrberget.
Kostnaderna för detta framgår av tabellen ovan.
Ytterligare förklaring ti ll årets resultat återfinns i den av Kommunfullmäktige (KF § 16, 2020-04-06)
godkända årsredovisningen för år 2019.
Exploateringsfastigheten för Norrberget är uppdelad på två etapper, Etapp 1 och Etapp 2.
Försäljningsintäkterna tillfaller kommunen efte r tillträdet till dessa två etapper. Det innebär utifrån
rådande bedömning att intäkterna för Etapp 1, så som ovan nämnts, har prognostiserats infalla under
andra halvan av år 2020. Den totala summan av försäljningsintäkterna har utifrån t ecknat köp- och
genomförandeavtal prognostiserats ned något t ill följd av rådande Covid-19-situation. Beloppen på
respektive köpeskillingen ska i samband med tillträde till fastigheterna utgå från angivet belopp i tecknat
köp- och genomförandeavtal samt indexuppräknas utifrån gällande konsumentprisindex (KPI). En aktuell
bedömning om en mindre positiv utveckling av KPI kommande år medför därav att prognosen för den
totala försä ljningsintäkten räknats ned något.
Exploateringsenheten föreslår att motionen an ses besvarad med hänvisning till vad som framförts i
tjänsteutlåtandet.
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Yrkanden
Malin Forsbrand (C) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens beslutsförslag.
Lars Arb Zackrisson(-) samt Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall ti ll motionen.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag ti ll beslut föreligger. Ordfö randen ställer proposition på de båda
yrkandena var för sig och finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får fö ljande voteringsproposition godkänd av fullm äktige.
Ja-röstar: Den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförs lag.
Nej-röstar: Den som bifaller motionen

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 19 ja-röster, 9 nej-röster och 1 som avstår bifaller
kommunstyrelsens beslutsförslag (i enlighet med bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§80
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 19
Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2020-05-04
Motion av Lars Arb Zackrisson(-) om redovisning av kostnader gä llande Norrbergsprojektet med alla
kringprojekt

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Richard Hallman, sbf

- ~...... ....
Ordförande
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§ 43 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson om demokrati- och

värdegrundsarbete i Vaxholm
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Lars Arb Zackrisson(-) yrkar i rubricerad motion att:
- det avsätts tid för värdegrundsarbete också inom politiken.
- frågor självklart ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under övriga frågor).
- alla beslut och åtgärder som tas mellan förva ltning och den ledande alliansen måste vara transparenta.
Beslut som tas utan insyn hör inte hemma i en demokratisk kommunal besluts- och delegationsordning.
Som beskrivs i motionens bakgrund har förvaltningen de senaste åren jobbat aktivt med bemötandeoch värdegrundsfrågor. Under våren 2019 deltog alla medarbetare i ett gemensamt arbete där det
tillsammans togs fram en gemensam värdegrund för Vaxholms stad. Värdegrunden manifesteras via tre
framtagna värdeord: Samspel, Engagemang och Respekt. Orden sammanfattar den gemensamma
värdegrunden och ska fungera som en kompass för medarbetarna i kontakter och möten med
människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. Värdegrunden ska även spegla vårt förhållningssätt
gentemot varandra inom Vaxholms stad. Arbetet med värdegrunden har initierats och genomförts på
förvaltningsnivå i Vaxholms stad. Kommunledningskontoret kan se tydliga positiva effekter av arbetet
med bemötande och värdegrund för medarbe1tarna i Vaxholms stad men överlåter till de
förtroendevalda att diskutera frågan kopplat till den politiska organisationen.
I motionens andra yrkande föreslås att frågor ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under
övriga frågor). I november 2019 fastställde kommunstyrelsen en riktlinje för hantering av nämndinitiativ
i Vaxholms stad som sedan antogs av samtliga nämnder i december. I riktlinjen berörs, förutom frågan
om nämnd initiativ, även möjligheten för de förtroendevalda i nämnderna att stä lla frågor. I en lighet
med fastslagen riktlinje kan frågor ställas till förva ltningen när som helst mellan sammanträden. Vid
eventuella frågor som rör ett ärende på föredragningslistan kan de med fördel ställas till förva ltningen
innan ett sammanträde så re levant tjänsteperson har möjlighet att svara direkt (via exempelvis e-post)
eller förbereda ett svar till sammanträdet. Frågor som inte rör ett ärende på föredragningslistan kan
ställas vid ett nämndsammanträde under punkten "Förva ltningen informerar" (protokollförs ej).
Rubriken "övriga frågor" används ej vid nämndsammanträden då syftet med nämndens sammanträden i
huvudsak är att besluta i de ärenden som fin ns på föredragningslistan vid det aktuella mötet.
Gällande motionärens tredje yrkande att "alla beslut och åtgärder som tas mellan förva ltning och den
ledande alliansen måste vara transparenta" konstaterar kommun ledningskontoret att Vaxholm s stad
sedan 2011 har en beredningsprocess som är beslutad av kommunfullmäktige. Syftet med
beredningsprocessen är att skapa en öppen kommungemensam process för hur ärenden bereds och
beslutas som är lätt att förstå och använda. Vaxholms stads beredningsprocess består av 6 steg för vilka
det återfinns ett antal framgångsfaktorer som stöd, för förvaltning och förtroendevalda, gällande
beredning, beslutsfattande, uppföljning och lärande.
Kommunledningskontoret föres lår att motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i
tjänsteutlåtandet.
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Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Fredrik Östman (C) samt l<arin Urbina Rutström (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Lars Arb Zackrisson(-) yrkar bifall ti ll motionen.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut före ligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-05-07/§64
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-01-30
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om demokrat i- och värdegrundsarbete i Vaxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

·~

······· · · · ~ ·············
Ordförande

28

Ju sterare

Protokoll Kommunfullmäktige

l l i l vAXHOLMS
~
STAD

2020-06-15
Änr KS 2019/140.519
1 av 1

§ 44 Svar på motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder
Kommunfullmäktiges beslut
Motion från (V) om cykelfrämjande åtgä rder för Vaxholm anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande cykelfrämj ande åtgä rder. Vänsterpartiet yrkar på att
det ska genomföras beteendepåverkande åtgfäder för att främja ett öka t cyklande i kommunen.
Förvaltningen delar uppfattningen att klimatp,3verkan från transporter behöver minska. Bilresor bör
kunna ersättas med gång eller cykel, framförallt för korta sträckor. Att arbeta med beteendepåverkande
åtgärder kan ske på många oli ka sätt. Det viktiga är att nå fram med budskapet till rätt målgru pper, så
att boende i Vaxholm känner sig berörda och inspirerade.
Hållbarhetsenheten har i början på året startat ett projekt där ett antal utvalda personer och familjer får
visa på vilket sätt de lever idag och vilka föränd ringar de är beredda att göra fö r att leva mera hållbart.
Syftet är att spegla några vaxholmsbor, med ollika förutsättn ingar, som visar vad som är möjligt att göra
lokalt. Förutom transporter kommer frågor orn mat, avfall, energi och konsumtion att vara en del av
projektet.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens belsutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-05-07/§63
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2020-03-2~>
Motion från Sara Strandberg (V) om cykelfräm1jande åtgärder

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kri stina Eriksson hållbarhetsenheten

29

Protokoll Kommunfullmäktige

t , i l vAXHOLMS

.

2020-06-15
Änr KS 2020/83.106
1 av 3

STAD

§ 45 Information Covid-19
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Informationen not eras till protokollet.
Informationen ska kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 i Vaxholms stads äldreboende.

Ärendebeskrivning
Sedan sportlovet har kommun en parallellt med ordinarie verksamhet, aktivt arbetet förebyggande och
med åtgärder kopplat till Corona, Covid-19. Det har från start och fortsatt varit en hög intensitet i detta
arbete, med särskild fokus på förskola, skola och omsorgsverksamheterna. Men också övrig verksamh et
påverkas i stor utsträckning av Covid-19. Arbetet har skett i nära sa mverkan också med Samverkan
Stockholmsregionen, vilken samordnas av länsst yrelsen. I gruppen återfinn s samtliga 26 kommuner,
blåljusverksamheter, Region Stockholm, Tra fikverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten och Stockholm s
hamnar.
Nedan beskrivning av läget och åtgärder, likväl som bifogade rapporter, visar på en nulägesbild.
Situationen rör på sig snabbt och nya utmaningar och förutsättningar kommer löpande. Aktuell lägesbild
uppdateras kontinuerligt på kommun ens hemsida.
Kommunens krisledningsnämnd är aktiverad och har haft två möten. Syftena med dessa möten har varit
av både informativ karaktär och fö r att skapa p roaktiva beslut, som ger en flexibilitet och trygghet i
kommunens löpande arbete. Kommunens krisledning, tjänsteorganisationen, är sedan sportlovet
aktiverad och har möten ca 2 ggr/vecka. Krisledningens syfte är att samordna mellan förvaltningarna,
samordnas i länet, säkerställa information och trygga. Krisledningen har också jobbat mycket med
proaktivitet - tex scenarierplanering (personal, påverkan verksamheter, ekonomi), översyn och säkring
av material och säkerställande av rutiner. Kommunikation och information är centralt i arbetet och sker i
många kanaler, men med samlingspunkt hemsida, där senaste och aktuell information förmedlas.
Inom utbildningsförvaltningen har stort fokus legat på förskolan s och skolans verksamheter. Förskolan
står idag tex i beredskap för för längda öppettider, detta för att möta behov hos vårdnadshavare som är
vårdpersonal. Skolorna står förberedda för distansarbete. M ånga andra åtgärder och aktiviteter har
också pågått och pågår. Anpassningar har gjorts inom måltidsenheten. Vissa verksam het er har st ängts
ner, t ex del av kulturskola och öppna fö rskolan . Frånvaron inom verksamheterna har varierat och
omflyttning sker löpande för att säkra upp alla pågående verksamheter. Närvaron av både
barn/ ungdomar och personal inom verksamheterna inom utbildningsförva ltningen ökar stadigt och
st abilt.
Inom socialförvaltning har stort fokus legat på omsorgen. Möjliggörande av utökad kapacitet inom
äldreomsorgen inför ev utskrivningar från sjukhus, jourberedskap för snabb mottagning vid behov av
utskrivningar, infört skyddsåt gärder och j obbat för att i möjligaste mån skydda våra äldre, genomlysning
av rutiner, säke rställande av materialtillgång och personalplanering, inkl utbildning av nya resurser.
Även inom socialförvaltningen har vissa verksamheter st ängt s ner och personal stöttat upp i andra
uppdrag. Personalfrånvaron inom omsorgen är varierad men också inom omsorgen ökar närvaron.
Materialtillgången är för närvarand e under kontro ll, men bevakning och säkerställande av både personal
och material är fortsatt prio.
Övriga förvaltningar, st adsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontoret har också påverkan på
sina verksamheter. Bland annat i form av personalfrånvaro och i ett aktivt utökat stöd till
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frånvaro och säkerställer personal till verksamheterna. Annonsering, både externt som internt, pågår
och utbildningsinsatser har genomförts för ett snabbspår in i omsorgen. Läget känns i nuläget stabi lt om än skört. Samtliga förvaltningar har så här långt klarat av personalförsörjning genom omflyttning
inom sin förvaltning eller med stöd av externt tillskott. Visst behov av förvaltningsövergripande
personalomfördelning är dock aktuell.
Förvaltningen har i sitt planeringsarbete bl a tagit fram en personalplan, en rapport över ekonomisk
påverkan av Covid-19 för kommunens ekonomi samt en rapport över möjliga åtgärder kopplat till
stärkande av det lokala näringslivet. Dessa handlingar biläggs tjänsteutlåtandet.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Klas Beskow (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägget att informationen ska
kompletteras med antalet avlidna i Covid-19 i Vaxholms stads äldreboende.
Kjetil Rindal (KD), Tina Runhem (M) samt Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall till Klas Beskows (SD)
beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden börjar med att fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag och
finner bifall till beslutsförslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag på Klas Beskows (SD) tilläggsyrkande och
finner bifall till tilläggsyrkandet.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige.
Ja-röstar: Den som bifaller tilläggsyrkandet.
Nej-röstar: Den som avslår tilläggsyrkandet.

Om röstn ingsresu ltat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster, 7 nej-röster och 2 som avstår bifaller Klas
Beskows (SD) tilläggsyrkande (i enlighet med bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-05-07/§66
Tjänsteutlåtande 2020-04-22, Marie Wiklund
Personalplan, 2020-04-06
Ekonomisk analys Corona, 2020-04-22
Näringslivsutredning, 2020-04-22
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Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kristina Segerborg, HR-chef
Koray Kahruman, ekonom ichef
Mikaela Loden, näringslivsansvarig
Marie Wiklund, kommunchef
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§ 46 Obesvarade motioner per 2020-06-15
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning av obesvarade motioner per 2020-06-15 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
En ligt kommunfu llmäktiges arbetsordning(§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till
kommunfu llmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.
Vaxholms stad har per 2020-06-15 fyra obesvarade motioner att redovisa:
Motion av Sara Strandberg (V) om cykelfrämjande åtgärder (inkommen vid KF 2019-06-17).
Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15.
2. Motion av Lars Arb Zackrisson(-) om Demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm (inkommen
vid KF 2019-06-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15.
3. Motion av Lars Arb Zackrisson(-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad
(inkommen vid KF 2020-02-17). Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och beräknas
besvaras under hösten 2020.
4. Motion av Lars Arb Zackrisson(-): Redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med
all a kringprojekt (inkommen vid KF 2020-02-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-06-15.
1.

Efter dagens sammanträde är endast en motion, motion av Lars Arb Zackrisson(-): Utredning om
permanenta skolloka ler i Vaxholms stad (inkommen vid KF 2020-02-17),obesvarad.

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

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-06-04/§ 99
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 18
Tj änsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-05

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kansliet
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§ 47 Rapportering av ej verkstä1llda gynnande beslut kvartal

1 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Info rmati onen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socia lnä1mnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat t ill lVO {Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt Sol (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal
1 2020, som ej har verkstä llts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda.
Inom lagrummet för Sol är alla beslut verkställda.

Yrkanden
Lena Hallberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2020-04-28/§ 32
Tjänsteutlåtande 2020-04-14, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rebecca Borg
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2020-06-15
Änr
1 av 1

§ 48 Inkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Följande motioner anmäls:
Motion av Karl Olof Fagerström (WP) om fler sammanträden i kommunfullmäktige.(KS 2020/11.006)
Motion av Tina Runhem (M) om offentliggör tjänsteutlåtanden i samband med kallelser ti ll nämndmöten
samt kommunstyrelsens arbets- och planering.sutskott. (KS 2020/104.009)
Motion av Rickard Gille(-), Peter Lindqvist(-), Sara Strandberg (V), Karin Urbina Rutström (MP) om
riktlinjer för arvodering (KS 2020/119.024)
Motion av Karin Urbina Rutström {MP), Sara Strandberg (V), Anna-Lena Norden (WP), Rickard Gille(-),
Peter Lindqvist(-) om hållbart båtliv för båtägare. (KS 2020/120.813)

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

Handlingar
Motion av Karl Olof Fagerström (WP) om fler sammanträden i kommunfullmäktige.(KS 2020/11.006)
Motion av Tina Runhem (M) om offentliggör tj.:insteutlåtanden i samband med kallelser till nämndmöten
samt kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott. (KS 2020/104.009)
Motion av Rickard Gi lle(-), Peter Lindqvist(-), Sara Strandberg (V), Karin Urbina Rutström (MP) om
riktlinjer för arvodering (KS 2020/119.024)
Motion av Karin Urbina Rutström (MP), Sara Strandberg (V), Anna-Lena Norden (WP), Rickard Gille (-),
Peter Lindqvist(-) om hå llbart båtliv för båtägare . (KS 2020/120.813)

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

~l'LAw
Ordförande
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§ 49 Val och entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
Entlediganden:
Inger Fridblom (WP) entledigas från uppdrag som ersättare i Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd samt som ledamot i Norrvatten, förbundsfu llmäktige.
Donald Sundström(-) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för tekn ik, fritid och kultur.
Ulrika Schelwander (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden .
Fyllnadsva/:
Tom Bäfverfeldt (WP) väljs som ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur med faststä lld
mandatperiod 2020-06-18-2020-12-31.
Christopher Day (WP) väljs som ersättare i Södra Roslagens miljö- och hä lsoskyddsnämnd med fastställd
mandatperiod 2020-06-18-2022-12-31.
Lena Mårtensson (C) vä ljs som ersättare i socialnämnden med faststä lld mandatperiod
2020-06-18-2020-12-31.
Björn Brånebäck (WP) väljs som ledamot i Norrvatten, förbundsfu llmäktige med faststä lld mandatperiod
2020-06-18-2022-12-31.
Övriga val:
Nämndemän till Attunda tingsrätt med mandatperiod 2020-06-18- 2023-12-31 (2 st)
Mikael Guslin (M)
Rixkard Gille(-)
Noteras till protokollet att Fredrik Östman (C) och Michael Baumgarten (L) inte deltar i beslut om val av
Rickard Gille(-) till nämndeman.

Handlingar
Begäran om entledigande från Inger Fridblom (WP) 2020-04-21
Begäran om entledigande som ersättare i TFK från Donald Sundström (WP) 2020-05-06
Nomineri ngar (WP) 2020-05-21
Attunda tingsrätt - Vaxholm kommun, Beslut 2020-05-06, TAA 2020/301 020 (inkl bilagor, beslut och
information) 2020-05-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet, Löneenheten, Norrvatten, Attunda tingsrätt, SRMH

Ordförande
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NV PB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
(bilaga1)

UPPROPS- OCH OMRÖSTN INGSU ST A
KF §§ 29-49 2020
LEDAMÖTER

M Karin Enström

2020-06-1 5
PLATS: Kronängsskolans aula, Vaxholm
Kl. 18:00.23:09

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNINGAR

§ 34

§ 36

§ 42

§45

JA
TG

SAMMANTRÄDESDAG

NEJ

A VST

JA

NEJ

AVST

JA

NEJ

AVST

JA

X

X

X

X

NEJ

M Herman Donner
TG

M Lars Lindqren

X

X

X

X

TG

M An nicka Hörnste n Blomme

X

X

X

X

TG

M Tina Runhem

X

X

X

X

TG

M Mikael Vigvinter

X

X

X

X

TG

M Per-Eric Grön Jäv §34

X

X

X

TG

C

X

X

X

X

Malin Forsbrand

C Adrian Brunkhorst
TG

C

Lena Hallberg

X

X

X

X

TG

C

Mailis Dahlberg

X

X

X

X

TG

L

Michael Baumgarten

X

X

X

X

L

Louise Yngström Valdre

X

X

X

X

X

X

TG

KO Kjetil Rindal

X

s

My Hvittfeldt

s

Anders Garstål

s

Bengt Sandell

s

Bertil Jansson

TG

V

Sara Strandberg

X

X

X

X

TG

V

Curt-Åke Stefan

X

X

X

X

TG

X

MP Anne-Charlotte Eriksson

TG

so

Juha Rapola

so

Klas Beskow

X

X
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X

X

AVST
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESDAG

(bilaga1)

UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLIST A
KF §§ 29-49 2020

.

TG PB

LEDAMÖTER

2020-06-15
PLATS: Kronängsskolans aula, Vaxholm
Kl. 18:00-23:09

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNI NGAR

OMRÖSTNINGAR

§ 34

§ 36

§ 42

§45

JA

NEJ AVST

JA

X
X

TG WP Carl-Magnus Broström
TG WP Ingemar Wemmenhög

NEJ

X
X

AVST

JA

NEJ

AVST

X
X

JA

(-) Rickard Gille

X

X

TG

(-) Peter Lindqvist

X

X

TG WP Lars Arb Zackrisson

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WP Elaine Nord Larsson
TG WP Karl Olof Fagersrtröm
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AVST

X

WP Lisbeth Grunditz
TG

NEJ
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
(bilaga1)

UPPROPS- OCH OMRÖSTN INGSLIST A
KF §§ 29-49 2020
ERSÄTTARE

TG

M Mats Olofsson

2020-06-1 5
PLATS: Kronängsskolans aula, Vaxholm
Kl. 18:00-23:09

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNINGAR

OMRÖSTNINGAR

§ 34

§ 36

§ 42

§45

JA
TG

SAMMANTRÄDESDAG

NEJ

AVST

JA

NEJ

AVST

JA

NEJ

AVST

JA

NEJ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVST

X

M Anna Hansson
TG

M Christian Söderman

X

M Eleonore Mårtensson
TG

C

Fredrik Östman

C Carina östergren
TG

L

Jan Reuterdahl

L

Caisa halm

KD Kerstin Olander
KO Agneta Fischerström

TG

s
s

Amir Parvanehtabrizi

V

Gunilla Lauthers

V

Lars Petter Holm

Ronny Fredriksson

TG

MP Karin Urbina Rutström

NV

MP Marie-Louise Westerberg

TG

so
so

X

X

Douglas Berg
Maud Beskow

X

TG WP Daga Bäfverfeldt

X

X

X

X

TG

X

X

X

X

WP Moniqua Hultberg
WP Sten Larsson
WP Leena Hämäläinen

NV = NARVARANDE PB = PARTIBETECKNING
TG = TJÄN STGÖRANDE
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Waxholmspartiet - borgerligt alternativ
KF 2020-06-15
Reservation KF, gällande punkt 6 - Detaljpla1n för Storäng östra Dp 401, antagande nr 2

Waxholmspartiet reserverar sig mot beslutet i rubricerat ärende, med följande motivering:
I detaljplanen för Storäng DP 401 skall stor vikt generellt läggas vid utformningen av området och
byggnaderna skall anpassas till den i dag befintliga bebyggelsen.
I den föreslagna DP har man lagt ett generellt byggförbud gällande tomter vars nivå ej är över 2, 70.
Andra kommuner har löst detta med följande skrivning i DP lägsta tillåtna grundläggningsnivå är

2,70. Denna skrivning innebär att själva frågan om byggande avgörs och hanteras i varje enskilt fall
vid ansökan av bygglov.
Två av de berörda fastighetsägarna fick av kommunen 1992 löfte om att få stycka sina tomter i
samband med att de skulle få kommunalt vatten och avlopp. Om kommunen väljer den skrivning som
flera kommuner använder kan vi också hålla idet löftet som gavs till fastighetsägarna år 1992.
Fastighetsägare har anlitat Structor Geoteknik AB i Stockholm som genomfört en geoteknisk
undersökning som visar att genom användande av modern byggteknik saknas det skäl till att i
detaljplanen neka möjlighet till styckning av tomter i de mest låglänta områdena på Storäng Östra.
Kommunen har inte själva genomfört en geoteknisk utredning. Länsstyrelsen skriver också i sina
rekommendationer (2018 :5) att det går att bygga i områden lägre än 2,70 om man bygger rätt.
Den Detaljplan för Storäng Östra DP 401 som nu ligger som förslag till beslut där fastigheter hindras
helt från att bygga med hänvisning till länsstvrelsens rekommendationer 2018:5 och den tolkning
som görs är osakligt grundade samt går tvärtemot geologiska expertrekommendationer liksom övriga
kommuners sätt att hantera Länsstyrelsens r,ekommendationer.
Gällande Höjning/breddning av vägmarken är det ett omfattande arbete och medför en hög kostnad.
Enligt Resa rö Vägförenings stadgar förvaltar den vägar och belysning men bygger ej väg eller
vändplaner. Hur kommunen skall hantera denna problematik både gällande genomförande och
ökade kostnader framgår ej utifrån det svar som har givits.
~)9fFJe~~m

~~~
För Waxholmspartiet - borgerligt alternativ

Vaxholms kommunfullmäktige 15 juni 2020
Ärende 6: Detaljplan Storäng Östra Dp 401, antagande nr2
Reservation
Varför vill kommunen planlägga Storäng? Kommunen är angelägen om detta, men avsikten
framgår inte av planhandlingar.
Efter år av planering visade sig det förra detaljplaneförslaget vara för "otydligt" och den fick
också underkänt i högre instans. Nu är vi inne på antagande nr 2. Många engagerade
synpunkter har kommit in under årens sarnrådsprocesser, men har kommunen lyssnat? Har
kommunen ambitionen att förädla och göra området Storäng bättre och vackrare - till något
som vi kan bli ännu mer stolta över än vad som finns där nu? Finns det något
helhetsperspektiv över kommunens planering av Storäng Östra och Västra? Det ser inte ut
så.
(

Det är, enligt min mening, viktigt att detaljplanera området med ambitionen att säkerställa
att områdets natur- och kulturvärden inte skadas. Men då behövs en omstart. Ta del av
många kloka synpunkter som kommit in under planprocessen som pågått i åtta år. Väv in
dem i ett nytt planförslag, utlys ett samrådsmöte och lös frågetecken kring strandskydd,
bryggor, marknivåer och byggrätter, vägar och vägföreningens ansvar. Området ligger inom
riksintresseområdet för skärgårdsmiljön. Varsamhetsbestämmelser (k) bör också införas i
detaljplanen, så att gestaltning harmonierar med befintlig byggnation, som skydd för
kulturmiljön och den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som finns i området.
Jag vill att vi värnar Vaxholms särart mycket bättre. Vi har så mycket att vara rädda om i vår
kommun. I dialog med sakägare och kommunmedborgare kan förvaltningen få fram en
mycket bättre detaljplan.
Jag anser inte att denna detaljplan uppfyllier de krav som stä lls för bevarande och utveckling
av områdets särart.

Lars Arb Zackrisson ( - )

Waxholmspartiet - borgerligt alternativ
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