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§ 21 Justering och fastställande av föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 21
april 2017.
Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 21 april 2017.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 22 Samverkansöverenskommelse Familjecentrum
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
1999 inleddes ett samarbete mellan mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, socialtjänsten och
öppna förskolan i Vaxholms stad i syfte att främja samverkan mellan de olika verksamheterna. En viktig
del av arbetet var att på ett tidigt stadium hjälpa och stärka nyblivna föräldrar i sin föräldraroll.
Samarbetet utvecklades och utökades med Vaxholms församling.
Överenskommelse om samverkan i nätverket Familjecentrum i Vaxholm har tecknats mellan
Familjeläkarna Vaxholm - Barnavårdscentralen, Vaxholms församling och Vaxholms stad.
Samverkansöverenskommelsen möjliggör samarbete över verksamhetsgränserna med familjen i fokus
och ett fortsatt framgångsrikt arbete med föräldraskapsstödet i kommunen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Samverkansöverenskommelse Familjecentrum, 2016-03-30
Samverkansöverenskommelse Familjecentrum
Verksamhetsberättelse 2016

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, Strateg social hållbarhet

För kännedom:

Agneta Franzen, socialchef

……………………….
Ordförande
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§ 23 Arbetsmiljörapport - 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Återrapportering av arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner och rapporterade tillbud/olycksfall
2016.
Medarbetarna
Under 2016 hade 1089 individer en anställning i Vaxholms stad. 573 av dessa hade en
tillsvidareanställning. Den totala sjukfrånvaron var 6,8 % (7,1% 2015) varav 47,9 % var
långtidssjukskrivning. Personalomsättningen var 18,4% (17,3% 2015).
I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts:
-

Handlingsplaner efter genomförd medarbetarundersökning har tagits fram
Årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud – tema AFS 2015:4
Resultat- och målsamtal har genomförts
Skyddsronder har genomförts
Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador via systemet KIA har genomförts
Riskanalyser inför verksamhetsförändringar/omorganisationer har genomförts
Arbetsmiljöutredningar har genomförts i förekommande fall

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2016
-

Introduktion/kompetensutveckling chef
Hälsoprojekt
Utveckling av sjukskrivnings- och -rehab processen
Förbättring av Anmälan tillbud – arbetsskada i KIA

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lena Alserud, 2017- 04-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Alserud, KLK

……………………….
Ordförande
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§ 24 Kommunstyrelsens delegeringsordning - revidering
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.

Ärendebeskrivning
En större översyn och revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning genomfördes och beslutades
av kommunstyrelsen under 2016. Med anledning av personalförändringar i organisationen föreslås
några mindre revideringar av kommunstyrelsens arbetsordning. Ansvar för energi- och klimatrådgivning
har personellt flyttats från stadsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret vilket innebär att
ansvaret för frågan på politisk nivå bör flyttas från planeringsutskottet till arbetsutskottet (se punkt 8.4 i
föreslagen delegeringsordning). Även inom kanslienheten har organisatoriska förändringar genomförts
som innebär att kommunsekreterarrollen separerats från kanslichefens arbetsuppgifter. Med anledning
av detta föreslås ”Kommunsekreteraren” läggas till som delegat för beslut avseende rättidsprövning av
överklaganden samt beslut om att inte lämna ut allmän handling (se punkt 1.6 respektive 1.10 i
föreslagen delegeringsordning). Utöver dessa ändringar föreslås även redaktionella justeringar av texten
i punkt 7.2 och 7.4 för att tydliggöra vad delegeringen innebär.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-04-06
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Huvudregistrator

För kännedom:

Samtliga delegater

……………………….
Ordförande
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§ 25 Kommunfullmäktiges sammanträden från hösten 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
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 Wessberg (M) och Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till Lars Wessbergs (M) och Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-04-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 26 Oljeskyddsplan för Vaxholms stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen, om av förvaltningen antagen oljeskyddsplan för Vaxholms stad, noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utsläpp av olja och oljeliknande kemikalier kan orsaka allvarliga skador på både människor och miljö, de
ekologiska (men även de socioekonomiska) effekterna av oljeutsläpp kan bli förödande för många
parter.
Kustbevakningen är den myndighet som ansvarar för miljöräddningen ute till havs och är först på plats
när ett utsläpp skett. Räddningstjänsten har en betydelsefull roll vid oljeutsläpp och är den aktör som
bär ansvaret för räddningstjänstinsatsen i strandzon och i hamnar. Kommunen har emellertid också ett
stort ansvar då det är kommunen som enligt praxis genomför efterföljande saneringsåtgärder i hamnar
och på stränder. Den kommunala räddningstjänstinsatsen (som regleras av Lagen om skydd mot olyckor)
avslutas av räddningsledaren och överlämnas till kommunens utsedda saneringsledare när oljan nått
stranden och läget inte nämnvärt kan förvärras, därmed startar det kommunala saneringsarbetet
(miljöräddning) som regleras i miljölagstiftningen.
Kommuner har ingen skyldighet att upprätta en oljeskyddsplan men i Vaxholms stad har en
beredskapsplan för oljeolyckor arbetats fram. Beredskapen innebär bland annat ett arbete med att
förbereda berörda verksamheter inför möjliga påfrestningar där de kan komma att bli berörda.
Syftet med oljeskyddsplanen är att den ska stärka stadens generella oljeskyddsberedskap, främst av
oljeutsläpp från sjöss. Planen ska också kunna fungera som underlag och stöd för de insatser och beslut
som tas i samband med ett oljeutsläpp. Oljeskyddsplanen riktar sig (beroende på utsläppets omfattning)
till Vaxholms stads krisledning eller de funktioner som blir berörda av händelsen. Berörd förvaltning i
staden kommer framförallt att bli stadsbyggnadsförvaltningen. Oljeskyddsplanen är en del av Vaxholms
stads krisplan.
Målet är att Vaxholms stad skall ha en anpassad oljeskyddsplan som skall fungera som underlag samt
beslutsstöd både före, under samt efter ett oljeutsläpp. I händelse av ett oljeutsläpp skall staden med
stöd av denna plan kunna hantera och sanera den olja som når land efter ett utsläpp till sjöss.
För att en oljeskyddsplan skall behålla sin validitet är det viktigt att den övas och uppdateras vid behov. I
Vaxholm ansvarar säkerhetschefen för en regelbunden översyn och uppdatering av oljeskyddsplanen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2017-04-07
Oljeskyddsplan för Vaxholms stad, 2017-03-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Säkerhetschef, Vaxholms stad

För kännedom:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd,
Storstockholms brandförsvar,
……………………….
Ordförande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Stadsbyggnadsförvaltningen,
Kommunchef

……………………….
Ordförande
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§ 27 Studieresa till Paris med KSL
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Deltagande av kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M) vid studieresa till Paris tillsammans med
övriga kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer från Stockholms län och representanter från
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) godkänns.
Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M) inte deltar i överläggning och beslut på grund av jäv.

Ärendebeskrivning
KSL planerar tillsammans med Stockholms läns KSO och kommundirektörer en studieresa till Paris den
17-19 maj 2017. Syftet med resan är att se och lära av Europa genom möten med personer och
organisationer samt att lära tillsammans och reflektera ur ett gemensamt regionalt perspektiv.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2017-03-08

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Akt

……………………….
Ordförande
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